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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ιδέα και κατόπιν η συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου είναι δημιουργία του ιδρυτή
και πρώτου προέδρου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
(Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας, Τσιουλάκη Ράλλη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά αφήνοντας ένα δυ-
σαναπλήρωτο κενό στο αναπηρικό κίνημα. 

Αποτέλεσε μια οργανωμένη δράση που οραματίστηκε και εκπονήθηκε από τον αείμνη-
στο Τσιουλάκη Ράλλη και ολοκληρώθηκε με την αρωγή του Α΄ αντιπροέδρου της
Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας, Πάικου Στέφανου και της γραμματείας της Ομοσπονδίας. 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να προσφέρει στους πολίτες μιας δομημένης κοι-
νωνίας, ενημέρωση και θεσμική πληροφόρηση σε θέματα αναφορικά με την αναπηρία,
τις μορφές της, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργεί.

Το εγχειρίδιο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται μια αναφορά στον καθο-
ρισμό της αναπηρίας, στην ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της αναπηρίας με τα βασι-
κότερα μοντέλα που προέκυψαν, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με
αναπηρία στα Ηνωμένα Εθνη, στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιά-
ζονται αναλυτικά οι μορφές της αναπηρίας, τρόποι προσέγγισης και εξυπηρέτησης των
ατόμων με αναπηρία ανά κατηγορία αναπηρίας. 

Το εγχειρίδιο εκδίδεται από την Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας με σκοπό την παροχή χρήσιμων
πληροφοριών για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, τόσο
στην μετακίνηση και διαβίωσή τους στον αστικό ιστό, όσο και στις  δημόσιες υπηρεσίες
και μονάδες υγείας. Στοχεύει στην εξάλειψη χρόνια λανθασμένων αντιλήψεων που επι-
κρατούν για την αναπηρία και για τα άτομα με την αναπηρία. 

Είναι μια πηγή πληροφοριών για τον απλό πολίτη ώστε να μπορεί να προσεγγίζει και να
βοηθάει όπου χρειαστεί με σεβασμό,  υπευθυνότητα και διακριτικότητα άτομα με ανα-
πηρία. Εντοπίζει επίσης τις βέλτιστες μεθόδους και κώδικες συμπεριφοράς και απευθύ-
νεται σε πάροχους υπηρεσιών υγείας καθώς επίσης και σε άτομα που έρχονται σε άμεση
επαφή εξυπηρέτησης σε δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο, με άτομα με αναπηρία. 

Τα άτομα με αναπηρία απαιτούν την κατάργηση των διακρίσεων εις βάρος των και την
διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας αυτών. Μέσα στα πλαίσια της δικαιω-
ματικής προσέγγισης για την αναπηρία, το άτομο με αναπηρία αναγνωρίζεται ως φορέας
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό,
οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. 

Πάικος Στέφανος
Πρόεδρος  Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας
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ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Γενικά, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων στον καθορισμό της αναπηρίας, οι
οποίες αποτυπώνονται σε διάφορες μελέτες και τείνουν να διαφέρουν από απλές λεπτο-
μέρειες έως θεμελιακές έννοιες. Το ζήτημα της αναπηρίας είναι από την φύση του σε
διαρκή εξέλιξη, δεν παραμένει στάσιμο. Η καταγραφή και ανάδειξή της σημερινής πραγ-
ματικότητας υποδηλώνει μια συνύπαρξη των σύγχρονων προσεγγίσεων που σχετίζονται
με τον ορισμό και διαχωρισμό βασικών εννοιών της αναπηρίας με αυτές των προηγου-
μένων ετών οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν αναχρονιστικές ή ξεπερασμένες.

Σήμερα η πλέον ευρέως αποδεκτή ταξινόμηση της αναπηρίας είναι αυτή που προτείνει
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η νέα  έκδοση της «Διεθνούς ταξινόμησης για
τη λειτουργικότητα, την αναπηρία και την υγεία» (International Classification of Function-
ing Disability and Health- ICF, 2002), περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ανθρώπινης
υγείας και κάποιες παραμέτρους της ευημερίας σχετικές με την υγεία, και τους περιγρά-
φει με όρους των τομέων υγείας και των τομέων που σχετίζονται με την υγεία. Διατη-
ρώντας και διευρύνοντας το αρχικό πλαίσιο, ο όρος «αναπηρία» δεν καθορίζεται πλέον
μέσα στην ταξινόμηση. Αντίθετα, ολόκληρη η εικόνα σχετικά με την ευρεία έννοια της
αναπηρίας γίνεται αντιληπτή με την εξέταση τριών διαστάσεων: βλάβη στη λειτουργία
ή δομή του σώματος, σωματική λειτουργία, δραστηριότητες και συμμετοχή. 

Οι ορισμοί των παραμέτρων αναπηρίας στο πλαίσιο της υγείας, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.,
έχουν ως ακολούθως:

1. Σωματικές Λειτουργίες: είναι οι φυσιολογικές λειτουργίες των συστημάτων του 
σώματος (συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών λειτουργιών). 

2. Σωματικές Δομές: είναι τα ανατομικά μέρη του σώματος, όπως τα όργανα, τα άκρα
και τα συστατικά τους μέρη.

3. Βλάβες: είναι τα προβλήματα στη λειτουργία ή στη δομή του σώματος όπως μια 
σημαντική παρέκκλιση ή απώλεια. 

4. Δραστηριότητα: είναι η εκτέλεση ενός έργου ή μιας πράξης από ένα άτομο. 
- Συμμετοχή: είναι η εμπλοκή σε μια κατάσταση της ζωής.

5. Περιορισμοί Δραστηριότητας: είναι οι δυσκολίες που ένα άτομο μπορεί να έχει 
στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων.

6. Περιορισμοί Συμμετοχής: είναι τα προβλήματα που ένα άτομο μπορεί να βιώσει 
στην εμπλοκή του σε καταστάσεις της ζωής. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στη σημερινή πραγματικότητα υπάρχει σύμπλευση σε δύο βασικά ζητήματα και αντιλή-
ψεις για την αναπηρία. Πρώτον, η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
δεύτερον, η αναπηρία χαρακτηρίζεται ως το αποτέλεσμα μιας περίπλοκης σχέσης μεταξύ
των προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου και των ατομικών και εξωτερικών πα-
ραγόντων που αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες στις οποίες το άτομο αυτό ζει. Εξαιτίας
αυτής της σχέσης, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να έχουν θετική ή αρνητική
επίδραση στην απόδοση του ατόμου, στην ικανότητά συμμετοχής του σε διάφορες δρα-
στηριότητες και στη λειτουργικότητά του.

Η «εκπαίδευση» της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας (δικαιώματα, αντιμετώπιση, σχε-
διασμός κ.λπ.), είναι αναγκαία για την εμπέδωση των σύγχρονων αντιλήψεων για την
αναπηρία, αλλά δυστυχώς ο βαθμός «διείσδυσης» των σύγχρονων και αποτελεσματικών
πολιτικών για την αναπηρία είναι περιορισμένος τόσο σε αρμόδιες υπηρεσίες όσο και σε
πολιτειακούς παράγοντες. Αυτή η επιβράδυνση της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών
και θεσμών έχει να κάνει με την αδυναμία της κοινωνίας να αφομοιώσει τις αλλαγές που
συντελούνται στην εξέλιξη των αντιλήψεων για την αναπηρία, στη έλλειψη ενημέρωσης
καθώς και της σχετικής παιδείας.  

Διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και ορισμοί οδηγούν σε διαφορετικά συμπερά-
σματα τόσο για την πολιτική όσο και για την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία,
και δεν είναι αμελητέες και άνευ σημασίας, καθότι επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρ-
φωση των σχετικών πολιτικών και θεσμών. 
Από την ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της αναπηρίας τα βασικότερα μοντέλα που
προέκυψαν ήταν το ιατρικό (Medical) ή ατομικό και το κοινωνικό (Social), το οποίο εξε-
λίχθηκε στο δικαιωματικό μοντέλο, το οποίο εισάγει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Το ιατρικό μοντέλο

΄Εως και την δεκαετία του ΄60, κυρίαρχο μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας είναι το
ιατρικό μοντέλο, το οποίο αντιμετωπίζει την αναπηρία ως πρόβλημα του ατόμου, που
προκαλείται άμεσα από νόσο, τραύμα ή άλλη κατάσταση της υγείας, και η οποία απαιτεί
ιατρική φροντίδα που παρέχεται υπό μορφή ατομικής θεραπείας (ICF, 2002). Χαρακτη-
ριστικός είναι ο ορισμός της αναπηρίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ICΙDH: In-
ternational Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980), σύμφωνα με
τον οποίο ως αναπηρία ορίζεται «οποιοδήποτε μειονέκτημα ενός συγκεκριμένου ατόμου
το οποίο προέρχεται από οργανική, ψυχική ή λειτουργική διαταραχή, και το οποίο μει-
ονέκτημα περιορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου».

΄Αρα, η αναπηρία είναι μια κατάσταση υγείας που εξετάζεται από ιατρικό προσωπικό
και η αντιμετώπιση της εστιάζεται στην ιατρική φροντίδα υπό μορφή ατομικής θερα-
πείας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο το καθήκον του κάθε ειδικού είναι να παρέχει υπηρεσίες, οι
οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων µε τις συγκεκριμένες κατηγορίες ανεπάρ-
κειας. Από την στιγμή που γίνεται αντιληπτό από την πολιτεία ότι  το ίδιο το άτομο είναι
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υπεύθυνο για την αναπηρία του, η ευθύνη της περιορίζεται στην εξασφάλιση και παροχή
υπηρεσιών και δομών ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης. Αποτέλεσμα αυτής της αντί-
ληψης είναι δράσεις οι οποίες εξαντλούνται στην ανάπτυξη παθητικών πολιτικών κοι-
νωνικής πρόνοιας, στη δημιουργία παράλληλων δομών και υπηρεσιών που
απευθύνονται αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία και οδηγούν εν πολλοίς στην ιδρυ-
ματοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε ιατρικές παρεμβάσεις οι οποίες αποσκο-
πούν στη θεραπεία, στην αποκατάσταση και στην προσαρμογή του ατόμου στο
περιβάλλον του.

Για το ιατρικό μοντέλο δεν υπάρχει αλληλεπίδραση των περιβαλλοντολογικών παρα-
γόντων στην απόδοση, ικανότητα και στη λειτουργικότητα του ατόμου. Σύμφωνα με το
μοντέλο το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί ένα σταθερό δεδομένο μέσα
στο οποίο τα άτομα με αναπηρία οφείλουν να προσαρμοστούν. 

Η αμφισβήτηση της αντίληψης της αναπηρίας ως αποκλειστικά μιας βιολογικής κατά-
στασης οδήγησε σε έναν επαναπροσδιορισμό του καθορισμού της αναπηρίας και στην
εμφάνιση ενός νέου μοντέλου, μιας νέας αντίληψης, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη
ενός κοινωνικού μοντέλου ερμηνείας της. Το ιατρικό μοντέλο θεωρήθηκε ξεπερασμένο,
αναχρονιστικό  και ανεπαρκές να προσεγγίσει τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από την ανα-
πηρία. Το νέο μοντέλο επαναθεωρεί την αναπηρία, δημιουργεί νέες πολιτικές δράσεις,
εκσυγχρονίζει τους θεσμούς, θέτει τις βάσεις για την υπέρβαση των στερεοτυπικών και
αναχρονιστικών αντιλήψεων κ.ά.

Το κοινωνικό μοντέλο

Η απαρχή του κοινωνικού μοντέλου ξεκινάει από τις δεκαετίες ΄60 και ΄70 και αναδει-
κνύεται ως μια δυναμική εννοιολογική προσέγγιση στις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Σή-
μερα αποτελεί τη κυρίαρχη προσέγγιση τόσο στον χώρο της επιστήμης, όσο και στο
επίπεδο των διεθνών οργανισμών, της συντριπτικής πλειονότητας των κρατών και
ασφαλώς του αναπηρικού κινήματος. Σημείο εκκίνησης της εν λόγω ανάπτυξης και δη-
μιουργίας του νέου πλαισίου αποτέλεσε η συγκρότηση της Ενωσης Ατόμων με Κινητικές
Βλάβες Κατά του Διαχωρισμού, γνωστή και ως UPIAS (Union of Physically Impaired Against
Segregation). Η UPIAS εστίασε το ενδιαφέρον της στην κριτική του κυρίαρχου, μέχρι
τότε, ιατρικού μοντέλου και όλων των αντιλήψεων που είχαν σχηματιστεί αναφορικά
με την αναπηρία έως τότε (Barnes and Mercer 1996).

Την δεκαετία του ΄90, το κοινωνικό μοντέλο, με την συνδρομή του αναπηρικού κινήμα-
τος, στρέφεται προς την προάσπιση των συμφερόντων των ανθρώπων με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την διεκδίκηση των ανθρώπινων κοινωνικών δι-
καιωμάτων τους και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η νέα προσέγγιση απομακρύνεται
από την άποψη της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών του 1971 για τα Δικαιώματα των
Πνευματικά Καθυστερημένων Ατόμων, σύμφωνα με την οποία τα άτομα με νοητική ανα-
πηρία δεν είναι υποκείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, συνεπώς, είναι επιτρεπτός ο
περιορισμός ή ακόμα και η άρνηση των δικαιωμάτων τους. Η σχετικά πρόσφατη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (2010 η κύρωση της από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) διέπεται από το πνεύμα του κοινωνικού μοντέλου και δεσμεύει
τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες την έχουν επικυρώσει, να προσαρμοστούν σε αυτή τη
νέα προσέγγιση που έχει στόχο την προώθηση μιας κουλτούρας που δίνει την δυνατό-
τητα στα άτομα με αναπηρίες να ζούνε ενεργά ως πολίτες και όχι να κατηγοριοποιούνται
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σε ειδικά γκέτο.

Στο κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία παύει να αποτελεί πρόβλημα, για το οποίο αποκλει-
στικός υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος, αλλά θεωρείται το φυσικό επακόλουθο των προ-
καταλήψεων και των περιορισμών που συντηρεί και επιβάλλει η κοινωνία (Shakespeare
and Watson, 2001). Με άλλα λόγια η αναπηρία δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερο ατομικό
χαρακτηριστικό αλλά αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβάλλονται από την κοινω-
νία, είναι ανεξάρτητη από τα άτομα και μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην
απόδοση του ατόμου. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να προέρχονται από το άμεσο περι-
βάλλον του ατόμου όπως το σπίτι, ο εργασιακός χώρος καθώς και οι επίσημες κοινωνικές
δομές ή συστήματα που επηρεάζουν το άτομο και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από
οργανώσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες έως νόμους, κανονισμούς, πολιτικές και ιδεο-
λογίες.

Η «αναπηρία» είναι ουσιαστικώς κοινωνική κατασκευή. (Mitra, 2006). Αυτό σημαίνει ότι
η κοινωνία κατασκευάζει τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία αναγκάζονται να ζήσουν τα
άτομα με αναπηρία. Διαφορετικά δομημένα περιβάλλοντα πιθανόν να επιδρούν διαφο-
ρετικά στην απόδοση του ίδιου ατόμου με τα δεδομένα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα, λοι-
πόν, με αυτή την προσέγγιση οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
δεν θεωρούνται αποτέλεσμα των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών, αλλά
συνέπεια αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπ’ όψη και να ανταποκριθεί στις ανάγκες
και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών. Η κοινωνία είναι αυτή που καθιστά τους αν-
θρώπους ανάπηρους αποκλείοντας τους από ισότιμη συμμετοχή σε κάθε τομέα της ζωής
όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η μετακίνηση, κατασκευάζοντας πρακτικές που επιδιώ-
κουν να αποκλείσουν τα άτομα με αναπηρίες και σχεδιάζοντας μεροληπτικά υπέρ των
δήθεν φυσιολογικών ατόμων και όχι του συνολικού πληθυσμού. Επομένως, τα άτομα
με αναπηρίες περιθωριοποιούνται, οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισμό αφού δεν εμ-
πίπτουν στον «μέσο όρο» και δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του υποτιθέμενου
«φυσιολογικού». 

Σε αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο, το οποίο ενθαρρύνει τη δημιουργία ή / και τη συντή-
ρηση προκαταλήψεων, στίγματος και αποκλεισμού των ατόμων µε αναπηρία, το κοινω-
νικό μοντέλο ρίχνει φως τόσο στην αντίληψη της έννοιας της αναπηρίας, όσο και στο
θεωρητικό υπόβαθρο για τη διαμόρφωση των πολιτικών για την αναπηρία. Δίνει έμφαση
σε έννοιες και όρους όπως ικανότητα, εύλογη προσαρμογή, καθολικό σχεδιασμό, δικαιώ-
ματα, διαφορετικότητα, πλήρη ένταξη των ατόμων στην κοινωνία, ισότητα στην εκπαί-
δευση, πρόσβαση, προσβασιμότητα. Η διαχείριση του αναπηρικού ζητήματος απαιτεί
ανάληψη κοινωνικής δράσης προκειμένου να επιτευχθούν θετικές αλλαγές και αποτελεί
συλλογική ευθύνη της κοινωνίας, η οποία οφείλει να προβεί στις απαραίτητες περιβαλ-
λοντολογικές αλλαγές που χρειάζονται για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με ανα-
πηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Το ζήτημα είναι, επομένως, θέμα στάσης ή ιδεολογίας και απαιτεί την κοινωνική
αλλαγή, η οποία στο πολιτικό επίπεδο ανάγεται σε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για
το κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία ανάγεται σε πολιτικό ζήτημα, (ICF, 2002).

Η υλοποίηση αυτού του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία έθεσε τις βάσεις για μια
ριζική αλλαγή στο σχεδιασμό και λειτουργία της κοινωνίας με ότι αυτό συνεπάγεται στη
δημιουργία προϋποθέσεων για ενεργή συμμετοχή των ατόμων µε αναπηρίες στην κοι-
νωνική ζωή, κυρίως µέσω της εκπαίδευσης υπό την ευρύτερη έννοιά της και µέσω της
ανοικτής αγοράς εργασίας. 
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Παρά την ιστορικής σημασίας πρόοδο που συνιστά η μετάβαση από το ιατρικό στο κοι-
νωνικό μοντέλο, το θεωρητικό υπόβαθρο και οι τάσεις του έχουν συχνά αμφισβητηθεί
από ένα σύνολο επιστημόνων καθώς και από άτομα του αναπηρικού χώρου. Ο κύριος
λόγος είναι ότι δεν θεωρεί την βλάβη ως γενεσιουργό αίτιο αλλά ούτε ταυτόσημη με την
αναπηρία. Επίσης, αρνείται να δεχτεί τα προσωπικά προβλήματα των ατόμων με ανα-
πηρίες αλλά επικεντρώνεται στα κοινωνικά αίτια που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα.
Μια επιπλέον κριτική για το κοινωνικό μοντέλο στηρίζεται στην άποψη πως δεν δέχεται
τον πόνο της βλάβης, είτε σωματικής είτε ψυχικής, και ότι αγνοεί τις διαφορές που πολλά
άτομα με αναπηρία βιώνουν ως συνέπεια του φύλου, της σεξουαλικότητας, της φυλής,
του πολιτισμού και των άλλων διαφοροποιητικών στοιχείων. Το κοινωνικό μοντέλο βα-
σίζεται στη θέση ότι τα περιβαλλοντικά εμπόδια και οι κοινωνικές συμπεριφορές ευθύ-
νονται για όλα και αρνείται την προσωπική εμπειρία των φυσικών ή διανοητικών
περιορισμών, την ασθένεια και τον φόβο του θανάτου (Morris 1991).

Το δικαιωματικό μοντέλο

Η αρχή των ίσων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε
επιμέρους χαρακτηριστικών τους (φύλο, ηλικία, χρώμα, εθνικότητα, θρησκεία, αναπηρία
κ.ά.),  υποδηλώνει ότι οι ανάγκες όλων των ανθρώπων έχουν ίση σπουδαιότητα. Συνε-
πώς, η λειτουργία της κοινωνίας πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφα-
λίζονται ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή και ικανοποίηση των αναγκών κάθε ανθρώπου.

Αν και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της αναπηρίας μπορεί να αιτιολογηθεί με ένα
ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, επιχειρημάτων και κινήτρων (από τη δικαιωματική προσέγ-
γιση, τα επιχειρήματα πολιτικής και οικονομικής φύσεως έως τη «φιλανθρωπία», την
ηθικολογία και τον εθελοντισμό), που διαφέρουν σημαντικά τόσο όσον αφορά τη γενι-
κότερη φιλοσοφία τους, την οπτική προσέγγισης της αναπηρίας και ασφαλώς την απο-
τελεσματικότητά τους, η απαίτηση για ίση μεταχείριση στη βάση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων συνιστά θεμελιώδη αρχή και θα πρέπει να προηγείται οποιουδήποτε άλλου
επιχειρήματος (πολιτικού, οικονομικού κ.λπ.). H αναπηρία αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι διεθνείς οργανισμοί (ΟΗΕ κ.ά.) έχουν υιοθετήσει σειρά
πράξεων. Ωστόσο, οι ριζικές αλλαγές στην προσέγγιση της αναπηρίας, προς την κατεύ-
θυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση κειμένων ει-
δικά για την αναπηρία. Ορισμένα από αυτά συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές όπως οι
Πρότυποι Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Αναπηρία, ενώ άλλα έχουν εν δυνάμει
νομική ισχύ στο βαθμό που επικυρώνονται από τα κράτη μέλη των διεθνών οργανισμών
όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
(Ε.Σ.Α.μεΑ.,2014).
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ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) βιώνουν κά-
ποια αναπηρία. Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή.
Παρόλο που το διεθνές καθεστώς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει βελ-
τιώσει αρκετά τις ζωές των ανθρώπων ανά τον κόσμο, τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν
επωφεληθεί πλήρως της προστασίας αυτής. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα αυτά κατέ-
χουν την τελευταία θέση στη λίστα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών, ανεξάρτητα από το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας και οικονομικής
κατάστασης κάθε χώρας.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των φρι-
καλεοτήτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και των ολοκληρωτικών καθεστώτων,
έχει από την πρώτη στιγμή καταστήσει κύριο στόχο τον αγώνα κατά των διακρίσεων,
την προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευ-
θεριών για όλους «χωρίς διάκριση σχετικά με τη φυλή, το φύλο, τη γλώσσα ή τη θρη-
σκεία». Τώρα πλέον, η αρχή της μη διάκρισης έχει αναμφίβολα γίνει ένας θεμελιώδης
κανόνας του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου και συμπεριλαμβάνεται
στα περισσότερα διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από τη Σύμβαση, το πλαίσιο προστασίας του Ο.Η.Ε., απορρέον-
τας από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, διαρ-
θρώνονταν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966
και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα του
1966, με τους αντίστοιχους μηχανισμούς εποπτείας, καθώς και από τις πέντε ειδικότερες
συμβάσεις, και δη της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση Πάσης Μορφής Φυλετικών
Διακρίσεων του 1965, της Σύμβασης για την Εξάλειψη Ολων των Μορφών Διακρίσεων
κατά των Γυναικών του 1979, της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Αλλων Τρόπων
Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του 1984, της Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και της Σύμβασης για την Προστασία των Δι-
καιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους του
1990.

Το ζήτημα της αναπηρίας απασχόλησε τον ΟΗΕ και κατά τις δεκαετίες του ΄80 και του
΄90 με αποτέλεσμα την ψήφιση ενός αριθμού κειμένων και διατάξεων όπως το 1971 με
τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, το 1975 με τη Δια-
κήρυξη των Δικαιωμάτων των Α.μεΑ., όπου τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
αναγνωρίζονταν χωρίς αμφισβήτηση, το 1982 με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης σχε-
τικά με τα άτομα με αναπηρία, στόχος του οποίου ήταν η προώθηση της πλήρους συμ-
μετοχής και ισότητας των τελευταίων στην κοινωνική ζωή και ανάπτυξη. Μετά
ανακοινώθηκε η Δεκαετία του Ο.Η.Ε. για τα άτομα με αναπηρία (1983-1992) που οδήγησε
στην υιοθέτηση δύο άλλων κειμένων: τις Αρχές για την Προστασία των Ατόμων με Νοη-
τικές Αναπηρίες και τη Βελτίωση της Φροντίδας της Ψυχικής Υγείας και τους Πρότυπους
Κανόνες του Ο.Η.Ε. για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Ατομα με Αναπηρία. Οι Πρό-
τυποι Κανόνες του Ο.Η.Ε. περιείχαν πολλά θετικά στοιχεία και έδιναν έμφαση στην εν-
σωμάτωση και συμμετοχή με νόμους και πολιτικές που προωθούσαν την ισότητα των
ευκαιριών, δυστυχώς όμως, είχαν πολύ περιορισμένο άμεσο αποτέλεσμα.
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Η έλλειψη ειδικής μνείας στα άτομα με αναπηρία στα παραπάνω διεθνή κείμενα αποτε-
λεί την κύρια εξήγηση για την αδυναμία των τελευταίων να επωφεληθούν από το καθε-
στώς προστασίας τους. Ετσι, διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υπάρξει μία αλλαγή. Τον
Δεκέμβριο του 2001, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Απόφαση
56/168 για την σύσταση μιας ad-hoc Επιτροπής για να μελετήσει το ενδεχόμενο μιας σύμ-
βασης για την αναπηρία και να ξεκινήσει την συγγραφή των σχετικών διατάξεων. Η ad-
hoc Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2002 - συνολικά έλαβαν
χώρα εννέα συνεδριάσεις μέχρι την υιοθέτηση της Σύμβασης. 

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
του Ο.Η.Ε. αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα.  Η Σύμβαση είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία με τον τίτλο "Convention on the
Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol".  Υπογράφηκε από τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 και τέθηκε προς υπογραφή/κύρωση
στις 30 Μαρτίου 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε τη Σύμβαση στις 30 Μαρτίου
2007 εκ μέρους της ΕΕ και την κύρωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Ενας συνολικός αριθμός
141 κρατών έχει ήδη κυρώσει τη Σύμβαση και 79 κράτη έχουν κυρώσει το προαιρετικό
πρωτόκολλο αυτής. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και το προαιρετικό πρωτόκολλο με
τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88/11.04.2012). Πρόκειται για την πιο σύντομη - χρονικά - διαπραγ-
μάτευση Διεθνούς Συνθήκης, που αφορά ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία του ΟΗΕ. 

Η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
του ΟΗΕ θεωρείται σταθμός και ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά
και χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Η Σύμβαση δεν δημι-
ουργεί νέα δικαιώματα, αλλά προωθεί και προστατεύει την πλήρη και ισότιμη απόλαυση
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Καθορίζει επίσης τις υπο-
χρεώσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει μέτρα για την ικανοποίηση των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Σύμβαση είναι:

1. Ο σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης 
της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων

2. Η μη διάκριση
3. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία

4. Ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως
μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της ανθρωπότητας

5. Η ισότητα ευκαιριών
6. Η προσβασιμότητα
7. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

8. Ο σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και ο 
σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυ-
τότητά τους.
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Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους
στην ελληνική νομοθεσία

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και οι υποχρεώσεις του ελληνικού Κράτους
προς αυτά περιγράφονται και αναλύονται στο Ν. 4074/2012 που αφορά στην κύρωση της
Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτο-
κόλλου αυτής, καθώς και στο Ν. 4488/2017, ο οποίος περιγράφει τον μηχανισμό εφαρ-
μογής της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το Ν. 4074/2012, για πρώτη φορά θεσπίζονται και νομο-
θετούνται αγώγιμα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία. Δηλαδή τα άτομα με αναπη-
ρία πλέον, θα μπορούν να προσφύγουν στο Παρατηρητήριο για τα άτομα με αναπηρία
και στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο του Ο.Η.Ε., καθώς και στην ελληνική Δικαιοσύνη,
προκειμένου να διεκδικήσουν την εμπέδωση των δικαιωμάτων τους, σε όποια περί-
πτωση αυτά καταστρατηγούνται.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προαναφερόμενοι νόμοι:

Ν. 4074/2012/ΦΕΚ 88 Α’/11.04.2012 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»

Από τις διατάξεις της Κύρωσης της Σύμβασης, εξαιρετικής σπουδαιότητας είναι το Αρθρο
9 που εγγυάται το δικαίωμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε αστικό
και αγροτικό περιβάλλον,  το Αρθρο 12 που εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόμου
καθώς και το Αρθρο 19 που εγγυάται το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία να ζουν
ανεξάρτητα και να είναι ενταγμένοι στην κοινωνία.

Άρθρο 9. Προσβασιμότητα σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον

1. Προκειμένου να είναι σε θέση τα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμ-
μετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κα-
τάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση,
σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληρο-
φορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημά-
των 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 εμπο-
δίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:                                      

α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγ-
καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών
εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων.                                                                                                

β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
και των ηλεκτρικών 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 τω εγκαταστάσεων
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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,

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 στα
κοινό, σύστημα σήμανσης σε Braille και σε ευανάγνωστες και κατανοητές μορφές.

ε. να παρέχουν μορφές ζωντανής βοήθειας και ενδιάμεσων, 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, συμπεριλαμβανομένων και του Διαδι-
κτύου,

η. να προάγουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή προσι-
τών τεχνολογιών και συστημάτων ενημέρωσης και επικοινωνιών σε αρχικό στάδιο, έτσι
ώστε αυτές οι τεχνολογίες και συστήματα να καταστούν προσιτές με ελάχιστο κόστος.

Άρθρο 12. Ισότητα ενώπιον του νόμου

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαναβεβαιώνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν οπου-
δήποτε το δικαίωμα αναγνώρισης της προσωπικότητάς τους στον νόμο. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαύουν την
ικανότητα για δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να παρέ-
χουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες, σε σχέση με την υποστήριξη που μπορεί να
χρειάζονται κατά την άσκηση της ικανότητάς τους για δικαιοπραξία. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι, όλα τα μέτρα που αφορούν στην
άσκηση της ικανότητας για δικαιοπραξία, προβλέπουν κατάλληλες και αποτελεσματικές
εγγυήσεις, προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι εγγυήσεις θα διασφαλίζουν ότι τα μέτρα σχετικά με
την άσκηση της ικανότητας για δικαιοπραξία σέβονται τα δικαιώματα, τη θέληση και τις
προτιμήσεις του ατόμου, είναι απαλλαγμένα από σύγκρουση συμφερόντων και αδικαιο-
λόγητες επιρροές, είναι ανάλογα και προσαρμοσμένα στις περιστάσεις του ατόμου,
εφαρμόζονται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε τακτικό
έλεγχο από αρμόδια, ανεξάρτητη και αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό όργανο. Οι εγγυήσεις
είναι ανάλογες με το βαθμό κατά τον οποίο τα μέτρα αυτά έχουν επιπτώσεις στα δικαιώ-
ματα και τα συμφέροντα του ατόμου. 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβά-
νουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν το
ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να αποκτούν ή να κληρονομούν περιουσία, να
ελέγχουν τις οικονομικές υποθέσεις τους και να έχουν ίση πρόσβαση σε τραπεζικά δά-
νεια, υποθήκες και άλλες μορφές οικονομικής πίστης και διασφαλίζουν ότι τα άτομα με
αναπηρίες δεν στερούνται αυθαίρετα την περιουσία τους.
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Άρθρο 19. Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων
των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινωνία, με επιλογές ίσες με τους άλλους αν-
θρώπους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διευ-
κολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρίες και
την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία, συμπεριλαμβανόμενης και της δια-
σφάλισης ότι: 

α. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους
και το που και με ποιον ζουν, σε ίση βάση με τους άλλους και δεν είναι υποχρεωμένα να
ζουν υπό ιδιαίτερες διευθετήσεις διαβίωσης. 

β. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών στο σπίτι, σε κατα-
στήματα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης και της
προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της
ένταξης στην κοινωνία και την αποτροπή της απομόνωσης ή του διαχωρισμού από την
κοινωνία. 

γ. Οι κοινοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις για τον πληθυσμό είναι διαθέσιμες, σε
ίση βάση, στα άτομα με αναπηρίες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Ν. 4488/2017/ ΦΕΚ 137 Α’/13.09.2017, ΜΕΡΟΣ Δ΄, Άρθρα 59 έως και 74 
«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»

Οι σχετικές διατάξεις στο Μέρος Δ’ αφορούν: 

Άρθρο 59, Αντικείμενο του παρόντος μέρους Δ΄ αποτελεί η θέσπιση ενός γενικού πλαι-
σίου ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση
για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Άρθρο 60, Ως άτομα με αναπηρίες νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυ-
χικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα
εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται
να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην
κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:

α) ως «Σύμβαση» ορίζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
ΑμεΑ που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4074/2012.

β) ως «Πρωτόκολλο» ορίζεται το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών για τα δικαιώματα των Α.μεΑ.

γ) ως «Επιτροπή» ορίζεται η Επιτροπή για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. που συστάθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.

Άρθρο 61, Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπο-
χρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των Α.μεΑ. στο πεδίο
των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέ-
χοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των
δικαιωμάτων των Α.μεΑ.
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Άρθρο 62, Ενταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές:  Τα διοικητικά
όργανα και  οι αρχές εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική,
διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους µε στόχο
την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων µε και χωρίς
αναπηρίες. 

Άρθρο 63, Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρε-
σιών, εύλογες προσαρμογές. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβά-
νουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων
Α.μεΑ. προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 64, Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον. Τα διοικητικά
όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιμή πρό-
σβαση των Α.μεΑ. στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπη-
ρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 65, Επικοινωνία Α.μεΑ. µε διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας.
Αναγνώριση νοηματικής γλώσσας ως ισότιμης με την ελληνική, αναγνώριση ελληνικής
γραφής Braille ως τρόπο γραφής των Ελλήνων τυφλών πολιτών, υποχρέωση του κρά-
τους η κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και των τυφλών πολιτών. 

Άρθρο 66, Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιω-
μάτων Α.μεΑ.: Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους
σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά
απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Άρθρο 67, Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δρα-
στηριότητες. Υπεύθυνο το ΕΣΡ.

Άρθρο 68, Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή
επίσημων στατιστικών για τα Α.μεΑ. Ανατίθεται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, σε
συνεργασία με το Παρατηρητήριο της Ε.Σ.Α.μεΑ., η παραγωγή στατιστικών στοιχείων
για την αναπηρία

Άρθρο 69, Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των Α.μεΑ. - Συντονιστικός Μηχανισμός στην
Κυβέρνηση. Σημαντική εξέλιξη, αποτελεί  το γεγονός ότι ο υπουργός Επικρατείας ανα-
λαμβάνει το συντονιστικό ρόλο του κυβερνητικού έργου.

Άρθρο 70, Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής
της Σύμβασης. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζεται ως το κεντρικό σημείο αναφοράς στην κυβέρνηση.

Άρθρο 71, Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής
της Σύμβασης. Δημιουργείται δίκτυο σημείων αναφοράς σε κάθε υπουργείο, σε κάθε Πε-
ριφέρεια, σε κάθε δήμο, για την υλοποίηση της Σύμβασης.

Άρθρο 72, Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης. Ανατίθεται στο Συνή-
γορο του Πολίτη  σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., το πλαίσιο προαγωγής για την παρα-
κολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης.
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ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Βάσει της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, δηλαδή από την οπτική των εμ-
ποδίων, οι αναπηρίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:  

1. οι κωφοί και οι βαρήκοοι
2. οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης
3. τα άτομα με κινητικές αναπηρίες
4. τα άτομα με νοητικές, γνωστικές  και αναπτυξιακές αναπηρίες
5. τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες

Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, αλλεργίες και αναπηρίες που τους καθιστούν ευαίσθη-
τους σε λοιμώξεις και μικρόβια, μπορούν να θεωρηθούν άτομα με αναπηρία στο βαθμό
που λόγω των  παθήσεων, αλλεργιών κ.λπ. τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν κοινωνικά
προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

΄Εχει καταστεί πλέον σαφές ότι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπη-
ρία στην αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση τους δεν δημιουργούνται από την ίδια την
αναπηρία αλλά από την δυσκολία που έχουν στην κίνηση, την προσέγγιση, την αντίληψη,
την επικοινωνία και την προσαρμογή. Δύο θεμελιώδεις όροι σχετικοί με το ζήτημα, οι
οποίοι είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν, είναι η πρόσβαση και η προσβασιμότητα.

Με τον όρο «πρόσβαση» - σε αντίθεση με τον όρο «προσβασιμότητα» που αναπτύσσεται
παρακάτω και αναφέρεται στο περιβάλλον – χαρακτηρίζεται το άτομο και η σχέση του
ατόμου με τα περιβάλλοντα. Ο όρος «πρόσβαση» αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε πολίτη,
με ή χωρίς αναπηρία, για αυτόνομη και ασφαλή προσέγγιση, απόλαυση και χρήση των
παρεχόμενων υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών σε όλους του τομείς της καθημερινής
ζωής. Αναφερόμαστε δηλαδή στην πρόσβαση του ατόμου σε εργασία, εκπαίδευση, ανα-
ψυχή, αθλητισμό, μεταφορές, ενημέρωση, πολιτισμό κ.λπ.

Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επι-
τρέπει σε όλα τα άτομα - χωρίς διακρίσεις φύλλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών
(σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα κ.λπ.)  - να έχουν πρόσβαση σε
αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να
χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές)
και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο όρος «προσβασιμότητα»
αναφέρεται όχι μόνο  στις υποδομές αλλά και στις υπηρεσίες και σε αγαθά. Παράλληλα,
εκτός από τη φυσική πρόσβαση, αναφέρεται και στη λειτουργικότητα, αλλά καις την δυ-
νατότητα για επικοινωνία και πληροφόρηση, καθορίζει δε στην ουσία τον βαθμό αυτο-
νομίας και ασφάλειας του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον (φυσικό, δομημένο ή/και
ηλεκτρονικό). Αναφερόμαστε δηλαδή σε προσβάσιμες υποδομές, υπηρεσίες, εξοπλι-
σμούς, αγαθά. Ο όρος «προσπελασιμότητα» είναι παρόμοιος με τον όρο «προσβασιμό-
τητα». (Ε.Σ.Α.μεΑ., 2015 – «Σχεδιασμός Πολιτικών σε θέματα Αναπηρίας», Χριστοφή Μ.)

Η Δημιουργία της κουλτούρας Πρόσβασης σε υπηρεσίες

Τα άτομα με αναπηρία ζητούν ίση μεταχείριση, όχι ειδική μεταχείριση

΄Ενας εξαιρετικά κρίσιμος παράγων που καθορίζει τον βαθμό πρόσβασης των ατόμων
με αναπηρία στις διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες, είναι η αλλαγή στον τρόπο με
τον οποίο σκεφτόμαστε. Η αλλαγή αυτή έρχεται εύκολα με την κατανόηση του γεγονό-
τος ότι επέρχονται αλλαγές στα δημογραφικά δεδομένα της κοινωνίας μας και ότι κανείς
δεν είναι τέλειος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι με την πάροδο του χρόνου τα άτομα με
αναπηρία θα διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεών μας, είτε ως καταναλωτές είτε ως εργαζόμενοι.
Πολλές φορές για να παρέχουμε ισότιμη μεταχείριση  και την κατάλληλη υποδομή, πρέ-
πει να κάνουμε αλλαγές. Η πρώτιστη αλλαγή που επιβάλλεται είναι ο τρόπος σκέψης
μας, ο οποίος πρέπει να αποδεχθεί την διαφορετικότητα του ανθρώπινου είδους και να
συμπεριλαμβάνει όλες τις ομάδες ατόμων.
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Εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία

Η αναπηρία δεν περιορίζεται μόνο στα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια,
αφού υπάρχουν πολλές μορφές κινητικών αναπηριών, αισθητηριακών αναπηριών,
καθώς και νοητικών/γνωστικών/αναπτυξιακών/ψυχικών αναπηριών κ.λπ..
Ενώ εργαζόμαστε για να αφαιρέσουμε τα φυσικά εμπόδια που βρίσκουν στο δρόμο τους
τα άτομα με αναπηρία, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως τα μεγαλύτερα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά δεν είναι τα φυσικά – τα μεγαλύτερα εμπόδια για τα
άτομα με αναπηρία είναι η άγνοια, η έλλειψη έγκυρης πληροφόρησης, οι εικασίες, οι
μύθοι, η προκατάληψη και η νοοτροπία των ανθρώπων.
΄Ολοι οι φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν έτσι ώστε να αφαιρεθούν από τους χώρους
τους τα διάφορα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα στην
ισότιμη συμμετοχή στην ζωή, όπως τα παρακάτω ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ανα-
φερόμενα:

Φυσικά εμπόδια
• Πεζοδρόμια χωρίς ράμπες και χωρίς καθορισμένη ζώνη όδευσης τυφλών
• Σκαλοπάτια
• Απότομες ράμπες
• Πάγκοι και εξοπλισμοί σε ακατάλληλο ύψος
• Χαλιά με παχύ πέλος
• Ακατάλληλα πόμολα αντί εύχρηστες χειρολαβές
• Αυτόματες μηχανές (εισιτηρίων, ανάληψης χρημάτων, πληροφόρησης κ.λπ.),
ακατάλληλες για χρήση από τυφλούς, άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο κ.λπ.

Αισθητηριακά εμπόδια
• Ελλιπής και μη ευκρινής σήμανση, μη προσβάσιμη σε όλους
• Προεξέχοντα εμπόδια σε διαδρόμους μη αντιληπτά από άτομα με προβλήματα
όρασης
• Μόνο ηχητικός ή μόνο οπτικός συναγερμός φωτιάς
• Μόνο οπτική ή μόνο ηχητική αναγγελία μηνυμάτων

Εμπόδια λόγω ανθρώπινου παράγοντα
• ΄Ελλειψη κατανόησης
• Μη λήψη αποφάσεων για αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις π.χ. δημιουργία ράμπας,
εφαρμογή χειρολισθήρων, σωστή διαρρύθμιση χώρων, ευκρινή και κατάλληλη σή-
μανση, έντυπα σε γραφή Braille ή με χαρακτήρες σε μεγέθυνση και ακουστική
μορφή πληροφοριών, οπτική αποτύπωση πληροφοριών με εικόνες/σκίτσα
• Εικασίες ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ακατάλληλα για κάποια επαγγέλματα.
• Αδυναμία στο να αναγνωρίσουμε τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας κοι-
νωνίας που μεγαλώνει σε ηλικία αποκτώντας ανάγκες παρόμοιες με αυτές των ατό-
μων με αναπηρία.
• Αδυναμία στο να αναγνωρίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία ανέρχονται σε ση-
μαντικό ποσοστό του πελατολογίου μας.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Συχνά προσεγγίζουμε τα άτομα με αναπηρία με διαφορετικό τρόπο από ότι συνηθίζουμε
να επικοινωνούμε με τα υπόλοιπα άτομα. Αυτή η τακτική κρίνεται λανθασμένη. Κατά
την επικοινωνία μας με άτομα με αναπηρία η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι φυσική,
αληθινή και φιλική χωρίς να αφήνει την παραμικρή υπόνοια υποτίμησης ή οίκτου. Από
τη στιγμή που το άτομο με αναπηρία έχει την απαραίτητη νοητική ικανότητα οφείλουμε
να του απευθύνουμε άμεσα το λόγο χωρίς να επιδιώκουμε μόνο συνδιάλεξη με τον συ-
νοδό του για θέματα που αφορούν στο άτομο με αναπηρία. Ακόμη όμως και στην περί-
πτωση ατόμου με νοητικά προβλήματα οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό,
χωρίς να θίγουμε την αξιοπρέπειά του.

Κώδικας Επικοινωνίας

Αποδεκτές εκφράσεις Μη αποδεκτές εκφράσεις

Χρησιμοποιήστε Αποφύγετε
΄Ατομα με  αναπηρία Ανάπηρο άτομο, άτομο με ειδικές ανάγκες

(σήμερα δεν θεωρείται δόκιμος όρος)

Ολυμπιακοί- Παραολυμπιακοί Αγώνες Ειδικοί / Κανονικοί Αγώνες

΄Ατομα με προβλήματα όρασης Αόμματοι, στραβοί
ή τύφλωση, 
άτομα με περιορισμό όρασης

΄Ατομο με νοητική αναπηρία Καθυστερημένος, καθυστερημένο άτομο

΄Ατομο με Αυτισμό Παράξενος, επικίνδυνος

΄Ατομο με εγκεφαλική παράλυση Σπαστικός, σπαστικό άτομο

΄Ατομο με ακρωτηριασμό Παραμορφωμένος, ελλειμματικός, κουτσός, 
(άτομο+περιγραφή της αναπηρίας) κουλός, Πάσχει από…Υποφέρει από…

Χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο,  Καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου

΄Ατομο με κινητική αναπηρία, Σακάτης, σακατεμένος, τραυματισμένος, χτυ-
Κινητικό περιορισμό πημένος

Αναπηρία Ασθένεια, αρρώστια, πρόβλημα
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Συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να επικοινωνήσουμε 
με καταλληλότερο τρόπο με άτομα που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία

3 Μιλάμε με σταθερή ομιλία, χωρίς μεταφορικό λόγο χρησιμοποιώντας λέξεις με
κυριολεξία, κατευθείαν στο άτομο με την αναπηρία, όχι στο συνοδό ή βοηθό.

3 Προσφέρουμε βοήθεια αλλά δεν επιμένουμε.

3 Δείχνουμε σεβασμό για την αποφασιστικότητα και ανεξαρτησία του ατόμου.

3Μεταδίδουμε ότι νιώθουμε άνετα και ότι δεν έχουμε άγχος – χαλαρώνουμε και
χαμογελάμε.

3 Ρωτάμε για την αναπηρία μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη βοήθεια που
θα παρέχουμε.

3 Οι ενήλικες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες. Δεν απευθυνόμαστε χρη-
σιμοποιώντας το μικρό τους όνομα, εκτός και αν έχουμε την ίδια οικειότητα και με άλ-
λους υπό τις ίδιες περιστάσεις.

3 ΄Οταν συστηθούμε σε κάποιο άτομο με αναπηρία είναι αποδεκτή η χειραψία,
ακόμα και με το αριστερό χέρι. Ατομα με περιορισμένη χρήση των χεριών τους ή τεχνητά
μέλη μπορούν με κάποιο τρόπο να κάνουν χειραψία.

3 ΄Οταν συναντηθούμε με άτομο με αναπηρία όρασης, πάντα να θυμόμαστε να
ανακοινώνουμε ποιος είμαστε και να δώσουμε πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο
άτομο μας συνοδεύει. Εάν απευθυνόμαστε σε ομάδα, σιγουρευόμαστε πως έχουμε κα-
θορίσει σε ποιο άτομο απευθυνόμαστε.

3 Δεν ακουμπάμε τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο στον ώμο ή
το κεφάλι και δεν ακουμπάμε πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι ο προσωπικός τους
χώρος. Καθόμαστε πιο χαμηλά έτσι ώστε το κεφάλι μας να είναι στο ύψος των ματιών
τους όποτε αυτό είναι δυνατόν.

3 ΄Οταν μιλάμε με κάποιο άτομο που έχει δυσκολία στην ομιλία, ακούμε με προ-
σοχή. Δείχνουμε υπομονή και περιμένουμε να τελειώσει, Δεν διακόπτουμε ούτε συμπλη-
ρώνουμε προτάσεις. Αν χρειαστεί κάνουμε σύντομες ερωτήσεις που χρειάζονται
σύντομες απαντήσεις, ή ένα καταφατικό κούνημα του κεφαλιού.

3 Ποτέ δεν υποκρινόμαστε ότι καταλάβαμε κάτι. Επαναλαμβάνουμε ό,τι δεν
έχουμε καταλάβει και αφήνουμε το άτομο να μας απαντήσει. Η απάντηση θα συμβάλλει
στην κατανόησή μας.

3 ΄Οταν μιλάμε με κάποιο άτομο, το οποίο βλέπουμε ότι κάνει στερεότυπες επα-
ναλαμβανόμενες κινήσεις, δείχνει αγχωμένο, επαναλαμβάνει φράσεις, παρουσιάζει εσω-
τερικό μονόλογο (μιλάει φωναχτά στον εαυτό του), αυτό το άτομο μπορεί να ανήκει
στο φάσμα του αυτισμού. Μιλάμε καθαρά, αργά και εκδηλωτικά, κάνουμε σύντομες
ερωτήσεις που χρειάζονται σύντομες απαντήσεις. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε νοή-
ματα ή κινήσεις με τη γλώσσα του σώματος (καθίστε, γράψτε/συμπληρώστε, τηλεφω-
νήστε, περιμένετε) ή εικόνες που υποδεικνύουν τις απαραίτητες ενέργειες.

3 Χαλαρώνουμε και δεν ανησυχούμε αν κάνουμε λάθη.
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Εθιμοτυπία Επικοινωνίας

΄Ολοι έχουμε νιώσει άβολα γύρω από άτομα με αναπηρία… Μάλλον γιατί δεν ξέρουμε
αν έπρεπε να τους βοηθήσουμε να ολοκληρώσουν μια ενέργεια, ή πως να φερθούμε, ή
πως να εκφραστούμε…

Είναι μια απόλυτα φυσιολογική αντίδραση προς το άγνωστο. Δυστυχώς, όταν κάποιο
άτομο χωρίς αναπηρία νιώθει άβολα, το ίδιο άβολα νιώθει και το άτομο με αναπηρία. Το
καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε και να ρωτήσουμε πως ή
ακόμη και αν μπορούμε να βοηθήσουμε.

Για παράδειγμα:

3 Πριν βοηθήσουμε κάποιον που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο κινη-
τικό βοήθημα, απλά ρωτάμε αν χρειάζεται βοήθεια. Ενα απρόσμενο σπρώξιμο μπορεί
να κάνει το άτομο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει.

3 Αν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι μας λέει ένα άτομο με πρόβλημα ομι-
λίας, απλά το εκφράζουμε (σίγουρα το έχουν ξανακούσει) και στη συνέχεια ρωτάμε αν
μπορούν να το επαναλάβουν. Δείχνουμε υπομονή και ακούμε προσεκτικά – αν και αυτό
πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο.

3 Αν δεν ξέρουμε το σωστό τρόπο να οδηγήσουμε ένα άτομο με πρόβλημα όρα-
σης, απλά ρωτάμε. Το άτομο που χρειάζεται βοήθεια σίγουρα έχει ξαναβρεθεί σε αυτή
την θέση και θα μπορέσει να μας υποδείξει τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε να βοη-
θήσουμε.

Πριν όμως αρχίσουμε να ρωτάμε οτιδήποτε
πρέπει να μάθουμε να ακούμε!

Πολλές φορές στη βιασύνη μας να κάνουμε κάτι, δεν αφιερώνουμε τον απαιτούμενο
χρόνο για να ακούσουμε αυτό που μας λέει κάποιος. Ακούμε λοιπόν και αυτό θα κάνει
τα πράγματα πιο εύκολα για όλους!

Ποιος λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε κάποιον;  
ΑΠΛΑ ΡΩΤΑΜΕ!
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΩΦΟΙ-ΒΑΡΗΚΟΟΙ

Βαρήκοος: Βαρήκοο χαρακτηρίζεται το άτομο, το οποίο έχει μειωμένη την ακουστική
του αίσθηση. Η επικοινωνία με τους συνομιλητές του γίνεται με τη βοήθεια κυρίως ακου-
στικών. (μερική απώλεια ακοής)

Κωφός: Κωφό είναι το άτομο του οποίου ο μηχανισμός της ακοής δεν λειτουργεί κα-
θόλου. Η επικοινωνία με τους συνομιλητές του πραγματοποιείται μέσω της όρασης και
με τον συνδυασμό διάφορων συστημάτων επικοινωνίας (χειλεανάγνωση, νοηματική
γλώσσα, γραπτή γλώσσα κλπ). (ολική απώλεια ακοής)

Άτομα με αναπηρία ακοής και αδυναμίας ομιλίας: Ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης
του προβλήματος ακοής επηρεάζεται σε σοβαρό βαθμό η δυνατότητα ομιλίας αυτού,
δηλαδή:

1. όσα άτομα γεννήθηκαν κωφά ή υπέστησαν απώλεια ακοής μέχρι την ηλικία των
3 ετών, που θεωρείται σημαντική περίοδος ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας (προ-
γλωσσική κώφωση) δεν δύνανται να έχουν έναρθρο λόγο.

2. όσων ατόμων η ακουστική βλάβη επήλθε μετά την ηλικία των τριών ετών και
επομένως κατέκτησαν τη γλωσσική ικανότητα (μεταγλωσσική κώφωση) δύνανται να
ομιλούν.

Για τη δυνατότητα ομιλίας του ατόμου με αναπηρία ακοής, δύναται να παίξει εξαι-
ρετικά σοβαρό ρόλο η εκπαίδευση.

Η επικοινωνία με ένα κωφό-βαρήκοο άτομο

Τα προβλήματα ακοής μπορεί να είναι από πολύ ελαφρά μέχρι σοβαρά. Η ανεπάρκεια
της ακοής μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως, προχωρημένη ηλικία, έκθεση
σε πολύ δυνατούς θορύβους, φλεγμονή στον εγκέφαλο, παθήσεις στο εσωτερικό του
αυτιού, κτλ. Σε κάποιες περιπτώσεις το άτομο με πρόβλημα ακοής δεν μπορεί να ακούσει
κάποιες συχνότητες, π.χ. μπορούν να ακούσουν το «α» από τη λέξη «γάτα». Αλλά όχι το
«τ».

Κάποια από αυτά τα άτομα πιθανόν να χρησιμοποιούν  βοηθήματα ακοής. Είναι ση-
μαντικό να γνωρίζουμε  ότι, τα ακουστικά δυναμώνουν όλους τους ήχους και θορύβους
γύρω μας, έτσι πρέπει πάντα να θυμόμαστε να μιλάμε αργά, σταθερά και κατευθείαν
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στα άτομα με το ακουστικό πρόβλημα, είτε αυτά φοράνε ακουστικά είτε όχι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί είναι η επικοινωνία. ΄Ενα

κωφό άτομο για να επιτύχει την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με ένα ακούον άτομο
χρησιμοποιεί το οπτικό κανάλι επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ακούων θα πρέπει να
οπτικοποιήσει τα μηνύματα του για να μπορέσουν να γίνουν κατανοητά από το κωφό-
βαρήκοο άτομο, αποφεύγοντας τις αοριστολογίες, τις γενικεύσεις και να είναι πολύ συγ-
κεκριμένος στο λόγο του. Για ένα κωφό-βαρήκοο άτομο το μάτι είναι το αυτί του.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για να επικοινωνήσετε με ένα κωφό-βαρήκοο
άτομο. Με κάποιους απλούς τρόπους θα καταφέρετε να επιτύχετε μια πολύ καλή συζή-
τηση μαζί του.

Για να προσεγγίσετε ένα κωφό-βαρήκοο άτομο:
u Τραβήξτε την προσοχή του ανθρώπου πριν μιλήσετε. Αγγίξτε τον στον ώμο, κου-

νήστε το χέρι σας ή γενικά κάντε κάποια κίνηση για να του δείξετε ότι θέλετε να μιλή-
σετε.
u Δείχνουμε ποιος είμαστε χρησιμοποιώντας την επαγγελματική μας κάρτα ή το

σημείο της στολής μας με το όνομά μας.

u Κοιτάμε κατευθείαν το άτομο με το πρόσωπο προς το φως, έτσι ώστε να φωτί-
ζεται και μιλάμε με κανονικό τόνο φωνής, έχοντας μακριά τα χέρια μας από το πρόσωπο
και χρησιμοποιώντας μικρές και απλές φράσεις.

u ΄Οσον αφορά τους χώρους που θα γίνει η κουβέντα: Εάν το άτομο φοράει ακου-
στικό αποφεύγετε μέρη με αυξημένους θορύβους, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το
ακουστικό καλύτερα. Προσέξτε το φωτισμό του χώρου ώστε και οι δύο να φαίνεστε κα-
θαρά και χωρίς σκιές. Αποφύγετε το μισοσκόταδο.

u Ενημερώστε το άτομο για το θέμα που θέλετε να συζητήσετε είτε δείχνοντας κάτι
είτε γράφοντας κάτι.

u Ρωτήστε το άτομο με ποιον τρόπο προτιμά να επικοινωνήσετε: γραπτά (χρήση
χαρτιού και στυλό ή με μηνύματα/σημειώσεις κινητού), με χειρονομίες, με ομιλία ή με τη
νοηματική γλώσσα εφόσον τη γνωρίζετε. Σημαντικό είναι να σημειωθεί  ότι ο γραπτός
λόγος είναι ένας σωστός τρόπος επικοινωνίας. Σίγουρα, είναι μια αργή μέθοδος, ιδίως
για άτομα - κωφούς και μη - που είναι συνηθισμένοι σε πιο γρήγορους ρυθμούς επικοι-
νωνίας. ΄Ομως με το γράψιμο θα επιτύχει η συνομιλία και θα αποφευχθούν τυχόν παρε-
ξηγήσεις.

u Εάν το άτομο χρησιμοποιεί διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, μιλάμε κατευθείαν
στο άτομο και όχι στον διερμηνέα.

u Εάν θα τηλεφωνήσουμε σε κάποιο βαρήκοο άτομο, αφήνουμε το τηλέφωνο να
χτυπήσει για περισσότερη ώρα. Μιλάμε καθαρά και είμαστε διατεθειμένοι να επαναλά-
βουμε ποιοι είμαστε και το λόγο που τηλεφωνούμε.

u Τα προσωπικά θέματα θα πρέπει να τα συζητάμε κάπου διακριτικά, έτσι ώστε να
αποφεύγονται τα βλέμματα και η περιέργεια των ανθρώπων γύρω μας.
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΄Οταν είστε ο πομπός της κουβέντας, δηλαδή ο ομιλητής:
u Αν επικοινωνείτε με ομιλία μιλήστε φυσιολογικά. Ο τόνος της φωνής σας πρέπει

να είναι φυσικός χωρίς ένταση. Η δυνατή φωνή είναι αγενής και μπερδεύει εφόσον ο δέ-
κτης φοράει ακουστικό και είναι ανούσια εάν δεν φοράει.

u Μιλήστε αργά, καθαρά χωρίς, όμως, να προσπαθείτε να αρθρώνετε υπερβολικά
την κάθε συλλαβή ξεχωριστά.

u Μη βάζετε τα χέρια μπροστά στο στόμα σας όταν μιλάτε, μη μασάτε τσίχλα και
αποφεύγετε να τρώτε και να πίνετε. 

u Να κοιτάζετε στο πρόσωπο τον συνομιλητή σας και μην κινείστε ενώ μιλάτε. Το
κωφό-βαρήκοο άτομο επικοινωνεί με τα μάτια. Αν γυρίσετε αλλού δεν μπορεί να διαβά-
σει τα χείλη σας ούτε να δει τις εκφράσεις του προσώπου σας. 

u Να χρησιμοποιείτε μικρές προτάσεις. Αν το άτομο δε σας καταλάβει, επαναλάβετε
αυτό που είπατε και στην περίπτωση που δεν γίνεται και πάλι κατανοητό χρησιμοποιεί-
στε άλλες λέξεις  για να διατυπώσετε αυτό που θέλετε ή βρείτε άλλον τρόπο. Συχνά κατά
τη διάρκεια της ομιλίας οι κινήσεις των χειλιών δεν γίνονται αντιληπτές.

u Να χρησιμοποιείτε γλώσσα του σώματος, εκφράσεις προσώπου και παντομίμα
για να ενισχύσετε την επικοινωνίας σας.

u ΄Οταν τελειώσετε το μήνυμά σας ρωτήστε αν έγινε κατανοητό.

u Αν επικοινωνείτε με γραπτό λόγο να γράφετε σύντομα και απλά.

΄Οταν είστε ο δέκτης, ο ακροατής:
u Μην διστάζετε να ζητήσετε να επαναλάβει το μήνυμα αν δεν έγινε αντιληπτό. Εάν

πείτε ότι το καταλάβατε ενώ δεν ισχύει αυτό θα προκαλέσει κωλύματα στην συνέχεια
της συζήτησης

u Να κάνετε ερωτήσεις για να σιγουρευτείτε ότι έχετε καταλάβει το μήνυμα.

u Δείξτε υπομονή και καλή διάθεση. 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Τύφλωση: Είναι η απουσία της αίσθησης της όρασης. Ο όρος «τυφλός» χρησιμοποι-
είται είτε για ένα άτομο με ολική απώλεια όρασης, είτε για ένα άτομο με χαμηλή οπτική
ικανότητα. Υπάρχουν πολλά είδη παθήσεων που σχετίζονται με την όραση. Τα περισσό-
τερα άτομα που θεωρούνται ολικώς τυφλά είναι ικανά να δουν φως και σχήματα. Πολύ
λίγα άτομα ζουν στο απόλυτο σκοτάδι, αφού ποσοστό περισσότερο του 90% των ατό-
μων που θεωρούνται ολικώς τυφλά έχουν κάποιο βαθμό όρασης. Τα άτομα που είναι
τυφλά ή έχουν περιορισμένη όραση μπορεί να χρησιμοποιούν κάποιο βοήθημα όπως το
λευκό μπαστούνι, να συνοδεύονται από συνοδό ή σκύλο βοηθείας, να γνωρίζουν τη
γραφή Braille, να χρησιμοποιούν μεγεθυντικούς φακούς, ειδικούς χάρτες ή σήμανση, βι-
βλία με ήχο και συσκευές ανάγνωσης.
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Κινητικότητα: Είναι η ικανότητα που έχει αποκτήσει ένα τυφλό άτομο, μέσω της εκ-
παίδευσής του στον Προσανατολισμό, να μπορεί να μετακινηθεί αυτόνομα με ασφάλεια
και άνεση σε έναν χώρο, εσωτερικό ή εξωτερικό, είτε του είναι γνωστός είτε άγνωστος,
ήσυχος ή θορυβώδης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Πώς προσεγγίζετε ένα άτομο με απώλεια όρασης;

u Απευθύνετε το λόγο στο άτομο για να του δείξετε ότι είστε παρών.

u Μιλάτε με ηρεμία και χωρίς ένταση. Το άτομο με το οποίο μιλάτε έχει πρόβλημα
όρασης και όχι ακοής.

u Ποτέ δεν μιλάμε ή αγγίζουμε το σκύλο βοηθείας χωρίς πρώτα να ρωτήσουμε τον
ιδιοκτήτη.

u Ρωτήστε αν το άτομο χρειάζεται βοήθεια πριν την προσφέρετε. Εάν το άτομο σας
αρνηθεί μην επιμείνετε. Σημαίνει ότι γνωρίζει που θέλει να πάει. Εάν χρειαστεί βοήθεια
θα σας το ζητήσει. Αφήνουμε το άτομο να πιάσει το μπράτσο μας και στη συνέχεια οδη-
γούμε χωρίς να το τραβάμε.
u Σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε την πορεία που θέλει να ακολουθήσει. Μην διστά-

ζετε να ρωτήσετε για τυχόν διευκρινίσεις.

u Οι οδηγίες σας και οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές.
u Δε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χειρονομίες καθώς είναι ανώφελο.

u Εάν το τυφλό άτομο συνοδεύεται, μην απευθύνεστε στο συνοδό αλλά στο ίδιο
το άτομο.

u Προσφέρουμε ξεκάθαρες οδηγίες, π.χ. «η είσοδος στους χώρους υγιεινής βρίσκε-
ται πέντε βήματα μπροστά και δύο βήματα στα αριστερά», αντί «είναι εκεί».

u Εάν θα προσφέρουμε κάθισμα, τοποθετούμε απαλά το χέρι του ατόμου στην
πλάτη ή στο χερούλι του καθίσματος και το αφήνουμε να καθίσει μόνο του.

u Σε χρηματικές συναλλαγές λέμε στο άτομο την αξία των χαρτονομισμάτων ή κερ-
μάτων που μας δίνει.

u Σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθείτε από δίπλα του απλά ενημερώστε
τον. Ποτέ δεν αφήνουμε ένα άτομο με πρόβλημα όρασης να μιλάει στο κενό.

u Μη διστάζετε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις «κοίτα», «δες». 

u Σιγουρευόμαστε ότι, το άτομο έχει πάρει όλα του τα υπάρχοντα πριν απομακρυνθεί.

΄Ενα άτομο με αναπηρία όρασης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λευκό μπαστούνι για
την αυτόνομη μετακίνηση του. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες «τεχνικές συνοδείας». Οι
«τεχνικές συνοδείας» είναι βασικοί τρόποι για να μπορούμε να συνοδεύσουμε κάποιον
που δεν βλέπει και να κάνουμε πιο εύκολη τη μετακίνησή του.

Τεχνικές συνοδείας:
u Προσέγγιση: Ο συνοδός πλησιάζει διακριτικά το άτομο με προβλήματα όρασης

και αγγίζει το χέρι του συνοδευόμενου με την εξωτερική πλευρά του χεριού του.

u Λαβή: Το τυφλό άτομο κρατάει το συνοδό του από τον αγκώνα. Ο συνοδός προ-
ηγείται ένα βήμα και με το σώμα του πρέπει να προστατεύει το τυφλό άτομο.

u Σκάλες: Ο συνοδός πάντα θα προηγείται ένα σκαλοπάτι από το τυφλό άτομο,
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προκειμένου με τις κινήσεις του σώματος του να διαφαίνεται η ανοδική ή η καθοδική
πορεία των σκαλοπατιών.

u Στενό πέρασμα: Ο συνοδός φέρει το χέρι του ελαφρά διαγώνια πίσω του, οπότε
το τυφλό άτομο έρχεται πίσω ακριβώς από το σώμα του συνοδού του.

u Αλλαγή πορείας: Ο συνοδός και το τυφλό άτομο έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο
και ο συνοδός προτείνει το ελεύθερο χέρι του προς το τυφλό άτομο.

u Αλλαγή πλευράς: Το τυφλό άτομο διατηρώντας την επαφή με το συνοδό του, με-
ταφέρεται στο άλλο χέρι του συνοδού του και έχει  πάντα ως σημείο αναφοράς την
πλάτη του συνοδού.

Κατά τη συνοδεία ενός ατόμου με αναπηρία όρασης, σε καμία περίπτωση  δεν θα
πρέπει να σφίξουμε το χέρι με το οποίο αγγίζει ο τυφλός επάνω στο σώμα μας, γιατί μ΄
αυτό τον τρόπο τον εγκλωβίζουμε, τον ακινητοποιούμε και του μειώνουμε την ευελιξία
και την αυτονομία. Κατά τη διάρκεια της συνοδείας ο συνοδός οφείλει να ενημερώνει το
τυφλό άτομο για το χώρο όπου βρίσκονται δίνοντας βασικές πληροφορίες και χρησιμο-
ποιώντας συχνά τις λέξεις: ΕΜΠΡΟΣ, ΠΙΣΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ ΜΟΥ (ως σημείο αναφοράς
είναι πάντα ο συνοδός)

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

΄Ατομα με κινητικές αναπηρίες είναι τα άτομα που έχουν αδύνατα, δύσκαμπτα ή πα-
ράλυτα άκρα, μερική έλλειψη ενός, περισσότερων ή όλων των μελών του σώματος τους.
Ακόμη, στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι προσωρινά τραυματισμένοι, όσοι έχουν σοβαρά
καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και οι ηλικιωμένοι που λόγω προβλημάτων υγείας
αδυνατούν να μετακινηθούν με ευχέρεια. Για να κινηθούν χρησιμοποιούν βοηθητικά
μέσα όπως, αναπηρικά αμαξίδια, βακτηρίες (πατερίτσες), περπατίστρες και μπαστού-
νια.

΄Οταν εξυπηρετούμε κάποιο άτομο με κινητικό πρόβλημα:
u Τοποθετούμε τον εαυτό μας στο ίδιο ύψος με το άτομο στο αναπηρικό αμαξίδιο.

Αν είναι δυνατόν καθόμαστε δίπλα από το άτομο την ώρα που συνομιλούμε μαζί του, ή
στεκόμαστε πιο μακριά, έτσι ώστε να μην το κοιτάμε από ψηλά.

u Δεν ακουμπάμε πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιο ή οποιαδήποτε άλλα βοηθήματα
που μπορεί να χρησιμοποιεί το άτομο– αυτά αποτελούν τον προσωπικό τους χώρο.

u Δεν κάνουμε εικασίες ότι το άτομο στο τροχοκάθισμα αναπηρικό αμαξίδιο θέλει
να το σπρώξουμε – ρωτούμε.

u Αν οι πάγκοι εξυπηρέτησης είναι πολύ ψηλοί, ερχόμαστε στην πλευρά του ατόμου
για να το εξυπηρετήσουμε. Αν χρειαστεί να γράψει κάτι, προσφέρουμε μια σταθερή επι-
φάνεια που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ακουμπήσει να γράψει.

u Προσφέρουμε βοήθεια αν το άτομο την χρειάζεται στο άνοιγμα πόρτας.

u Σιγουρευόμαστε ότι, το άτομο δεν θα βρει φυσικά εμπόδια στην πορεία του.

u Αν το άτομο χρησιμοποιεί βακτηρίες (πατερίτσες) ή μπαστούνι ή άλλο παρόμοιο
βοήθημα, προσφέρουμε βοήθεια με παλτά, τσάντες και άλλα υπάρχοντα που μεταφέ-

Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς και Υποστήριξης Α.μεΑ. από Υπαλλήλους Υγείας, Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών 27



ρει.

u Προσφέρουμε τη χρήση καρέκλας αν το άτομο θα χρειαστεί  να περιμένει  όρθιο
για αρκετή ώρα.

u Αν θα τηλεφωνήσουμε σε άτομο με κινητικό πρόβλημα, αφήνουμε το τηλέφωνο
να χτυπήσει για περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να δώσουμε στο άτομο αρκετή ώρα να
φτάσει στο τηλέφωνο.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΝΟΗΤΙΚΗ/ΓΝΩΣΤΙΚΗ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τα άτομα με νοητική/γνωστική αναπηρία είναι άτομα που αναπτύσσονται με αργό-
τερους ρυθμούς από τους συνομηλίκους τους σε τομείς όπως κοινωνικούς, γλωσσικούς,
κινητικούς, επαγγελματικούς. 

΄Οταν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε άτομα με νοητική/γνωστική αναπηρία θα πρέπει
να έχουμε υπόψη τα παρακάτω: 
u Χρησιμοποιούμε μικρές προτάσεις με περιορισμένο αριθμό λέξεων μιλώντας αργά

και καθαρά,

u Στην περίπτωση που δεν γινόμαστε κατανοητοί επαναλαμβάνουμε αυτό που
λέμε έως ότου γίνουμε αντιληπτοί,

u Οι οδηγίες και οι ερωτήσεις μας είναι απλές μιλώντας πάντα καθαρά και ήρεμα.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Ο αυτισμός είναι μία «δια βίου» αναπτυξιακή διαταραχή
που επηρεάζει τον τρόπο που τα άτομα με αυτισμό αντι-
λαμβάνονται τον κόσμο καθώς και τον τρόπο που αλληλε-
πιδρούν με τους άλλους ανθρώπους.

Αν και το κάθε άτομο στο φάσμα του αυτισμού είναι διαφορετικό,
είναι σύνηθες στα άτομα με αυτισμό:

u να είναι υπερευαίσθητα ή υπό ευαίσθητα (δηλαδή να μην ανέχονται ή να μην αν-
τιλαμβάνονται) σε ήχους, επαφή (άγγιγμα), μυρωδιές, φώτα ή χρώματα. Απλή ευαισθη-
σία μπορεί να κάνει την καθημερινότητά τους πολύ δύσκολη.

u να νοιώσουν σοβαρό άγχος λόγω κάποιων κοινωνικών καταστάσεων ή αλλαγών

u να βιώσουν πανικό / κρίση λόγω υπερβολικού άγχους ή αισθητηριακής υπερευαι-
σθησίας

u να χρειάζονται περισσότερο χρόνο από ότι συνήθως για να κατανοήσουν και να
απαντήσουν σε κάποια ερώτησή σας

Το σύνδρομο ΄Ασπεργκερ ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Τα άτομα με σύνδρομο
΄Ασπεργκερ έχουν συνήθως κανονική ή και πάνω από την κανονική νοημοσύνη. Εχουν
λιγότερα προβλήματα στο λόγο, αλλά μπορεί να έχουν δυσκολίες με την κατανόηση και
εκφορά του λόγου.
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Λίγες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν

u Προσπαθήστε να μην δημιουργήσετε αμηχανία εστιάζοντας την προσοχή σας σε
κινήσεις και ήχους που εμφανίζουν τα άτομα με αυτισμό( όπως επαναλαμβανόμενες
στερεότυπες κινήσεις χεριών, στροβίλισμα, επαναλαμβανόμενη  κίνηση του κορμού
μπρος πίσω /δεξιά αριστερά, περπάτημα σε ορισμένο διάστημα πάνω κάτω, ηχολαλία
με επανάληψη λέξεων/φράσεων, εσωτερικό μονόλογο φωναχτά). Αυτό τους αποσυντο-
νίζει περισσότερο.

u Κάποιο άτομο με αυτισμό μπορεί να έχει ευαισθησία στο άγγιγμα, ακόμη και αν
κάποιος περάσει ξυστά από δίπλα του, μπορεί να πυροδοτήσει το άγχος του, γι΄ αυτό
αποφεύγετε να τους αγγίζετε εάν δεν τους γνωρίζετε.

u Κατά την επικοινωνία σας με άτομα με αυτισμό θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη
υπομονή και να μην θεωρήσετε αγένεια το γεγονός ότι δεν σας κοιτάζει ή δεν σας κοιτά-
ζει και μιλάει. Δώστε του χρόνο προκειμένου να επεξεργαστεί την πληροφορία, μην τους
βομβαρδίζετε σε πληθώρα πληροφοριών καθώς αυτό τους αποσυντονίζει. Στα άτομα
με αυτισμό είναι απαραίτητος ο χρόνος επεξεργασίας της πληροφορίας, προκειμένου να
ανταποκριθούν. Οταν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε άτομα με αυτισμό θα πρέπει να
έχουμε υπόψη τα παρακάτω: 

- Χρησιμοποιούμε μικρές προτάσεις με περιορισμένο αριθμό λέξεων μιλώντας
αργά και καθαρά,

- Στην περίπτωση που δεν γινόμαστε κατανοητοί επαναλαμβάνουμε αυτό που
λέμε έως ότου γίνουμε αντιληπτοί,

- Οι οδηγίες και οι ερωτήσεις μας είναι απλές μιλώντας πάντα καθαρά και ήρεμα.
- Μιλάμε χωρίς μεταφορικό λόγο (πχ έχει περάσει η ώρα) αλλά με κυριολεξία

(πχ η ώρα είναι τρεις).
- Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούμε συνδυαστικά εναλλακτικούς τρόπους

επικοινωνίας για να βοηθήσουμε την επικοινωνία. πχ γραφή, εικόνα/ σκίτσο, χει-
ρονομία.

u Σε περιπτώσεις εμφάνισης κρίσης άγχους σε άτομο με αυτισμό, ρωτήστε αν μπο-
ρείτε να κάνετε κάτι ή δώστε του τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να επανέλθει δί-
νοντας την δυνατότητα να παραμείνει  στον χώρο χωρίς πολλή φασαρία και πολύ κόσμο.

Γενικά πρέπει να έχετε υπόψη σας:

u ΄Οταν δίνετε οδηγίες, χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα και αφήνετε χρόνο  για επε-
ξεργασία.

u ΄Οταν περιμένει τη σειρά του και φαίνεται αγχωμένο, ζητείστε ευγενικά να περά-
σει μπροστά, χωρίς να δηλώσετε στους άλλους ότι είναι άτομο με αναπηρία γιατί μπορεί
να μη θέλει να το μάθουν.

u ΄Οταν δείτε κάποιον σε αγωνία ή να είναι σε κρίση, ζητείστε απ΄ τους υπόλοιπους
να σταματήσουν να τον κοιτάζουν, να απομακρυνθούν και δώστε του χώρο.

u ΄Οταν κάποιο άτομο με αυτισμό καθυστερεί στην ουρά, δείξτε υπομονή και πα-
ρακαλέσετε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

u Οι οδηγίες σας να είναι ξεκάθαρες, με λίγα λόγια, χωρίς μεταφορικό λόγο και προ-
σφερθείτε να τις γράψετε αν χρειάζεται.
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ψυχική αναπηρία είναι πολύ συχνή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
εκτιμά ότι ένας στους τέσσερις ανθρώπους, ανεξάρτητα από την χώρα καταγωγής του,
έχει μία ή περισσότερες ψυχικές διαταραχές, περισσότερο ή λιγότερο σημαντική.

Περιλαμβάνει διαταραχές όπως οι διπολικές διαταραχές (που ορίζονται από την μη
ομαλή διακύμανση της διάθεσης), η σχιζοφρένεια, οι εθισμοί, η κατάθλιψη κ.λπ.

Η ψυχική αναπηρία δεν περιλαμβάνει συνήθως διανοητική αναπηρία. Είναι συχνά
μία  αφανής αναπηρία που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου σκέψης και της
διάθεσης του ατόμου. Επηρεάζει κυρίως τους τομείς των σχέσεων, της επικοινωνίας, της
συμπεριφοράς και της γνωστικής λειτουργίας.

Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συναναστροφή/σχέση με άλλα άτομα.
Μπορεί να έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, μεταπτώσεων διάθεσης, αδυναμία κριτι-
κής ικανότητας και προσοχής ή να έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Η έλλειψη γνώσης
και κατανόησης των εκδηλώσεων διάθεσης, που σχετίζονται με την ψυχική αναπηρία,
μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις έντασης στο επίπεδο υποδοχής που πρέπει να απο-
φευχθούν.

Ο χρυσός κανόνας για την απρόσκοπτη επικοινωνία με αυτά τα άτομα και την εξυ-
πηρέτησή τους εστιάζει στην ήρεμη στάση και υπομονή των στελεχών και τη διάθεση
όσου χρόνου απαιτηθεί για ακρόαση των θεμάτων τους χωρίς την άσκηση πίεσης.

Λίγες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν

u Απαλλαγείτε από προκαταλήψεις, μείνετε φυσικοί, ήρεμοι, καθησυχαστικοί. Φα-
νείτε φιλικοί και με διάθεση να εξυπηρετήσετε.

u Να είστε υπομονετικοί και να δείξετε ότι είσαστε διαθέσιμοι να ακούσετε και εξυ-
πηρετήσετε όσο μπορείτε καλύτερα για όσο χρόνο απαιτηθεί.

u Στις απαντήσεις/ παρατηρήσεις σας να είστε ακριβείς, σαφείς και σύντομοι, χρη-
σιμοποιείτε μικρές προτάσεις. Στην ανάγκη επαναλάβετε ήρεμα.

u Αποφύγετε να αντικρούσετε το άτομο ή να το κατηγορήσετε. Αποφύγετε τη
χρήση αρνητικών προτάσεων/ υποδείξεων.

u Η συζήτηση πρέπει να γίνεται σε κλίμα φιλικό, ήρεμο, χωρίς να διακόπτετε ούτε
να διορθώνετε το πρόσωπο.

u Μην ξεχνάτε ότι ο συνομιλητής σας μπορεί να περιέλθει άθελά του σε κατάσταση
άγχους ή/και πανικού.

u Αντιμετωπίζοντας βίαιες ακούσιες αντιδράσεις, προσπαθήστε να κρατήσετε σε
απόσταση άλλους παρευρισκόμενους αλλά προσέξτε να μην εγκλωβίσετε το άτομο που
βρίσκεται σε κρίση. Επιτρέψετε στο άτομο να φύγει και να επιτρέψει. 

u Στο χώρο που βρίσκονται άτομα με ψυχικές αναπηρίες αποφεύγετε –ει δυνατόν-
τους δυνατούς θορύβους, τις έντονες μυρωδιές, γενικά τα έντονα ερεθίσματα.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μετακίνηση – υποστήριξη στους χώρους των Μονάδων Υγείας

Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αποτελούν τους πλέον μόνιμους και
σταθερούς χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Προσέρχονται στις ιατρικές μονάδες προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν απ΄τα προβλήματα υγείας
που αντιμετωπίζουν, προσδοκώντας στην ουσιαστική και επί μακρού υποστήριξή τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υποστήριξη και περίθαλψη – φροντίδα των ατόμων
με αναπηρία και των χρονίως πασχόντων, απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η διασφάλιση,
τόσο της προσβασιμότητας των κτιρίων που στεγάζουν ιατρικές μονάδες, όσο και η προ-
σβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας.

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αξιοπρεπής μετακίνηση των ατόμων
με αναπηρία από τον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο ή τον χώρο στάθμευσης αυτοκινή-
των προς το εσωτερικό της Μονάδας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή «ζωντανής βοήθειας», δηλαδή με την υπο-
στήριξη εκπαιδευμένου προς τούτο προσωπικού. Κατά την μετακίνηση ζητούμε να μας
προσδιορίσουν με ευκρίνεια τι ακριβώς θέλουν από τις υπηρεσίες της Μονάδας και που
πηγαίνουν. Τους ακούμε με προσοχή και ηρεμία. 

Σε  περίπτωση που δεν μπορέσουν να μας κατατοπίσουν ευκρινώς, τους δίνουμε
χρόνο και ξαναϋποβάλλουμε το ερώτημά μας χρησιμοποιώντας, εάν χρειαστεί, συνδυα-
στικά εναλλακτικούς μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας (γραφή, εικόνα, χειρονομία).

Σε περιπτώσεις συνοδείας και μετακίνησης ατόμων με αναπηρία ακοής, τους απευ-
θυνόμαστε μιλώντας αργά και καθαρά (δεν χρειάζεται να φωνάζουμε) και τους κοιτάμε
στα μάτια.

Σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία όρασης, τους περιγράφουμε το χώρο στον
οποίο βρίσκονται, καθώς και για τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο κατά την διαδρομή
προς το εσωτερικό της Μονάδας.

Στις περιπτώσεις χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων αποφεύγουμε κατά το δυνατόν
τα οποιαδήποτε εμπόδια (αυλακώσεις, σαμαράκια κ.λπ.) προκειμένου να αποφευχθούν
τραντάγματα και δονήσεις οι οποίες δύναται να είναι επίπονες για τους χρήστες αναπη-
ρικών αμαξιδίων.

Η είσοδος στις Μονάδες Υγείας, στα Εξωτερικά Ιατρεία, καθώς και στους Σταθμούς
Πρώτων Βοηθειών θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του πεζοδρομίου χωρίς καμία υψο-
μετρική διαφορά από αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση ράμπες ή ανυψωτικοί μηχανισμοί
θα πρέπει να προβλέπονται για να διευκολύνουν άτομα με κινητικά προβλήματα Η είσο-
δος πρέπει να είναι ενιαία για όλους τους επισκέπτες του κτιρίου. Η χρήση δευτερευου-
σών εισόδων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα συνιστά
διάκριση.

Ο χώρος αμέσως μετά την είσοδο, η λεγόμενη υποδοχή (reception), θα πρέπει να πα-
ρέχει πληροφόρηση σε συμβατική και προσβάσιμη μορφή (γραφή Braille, ανάγλυφη σή-
μανση, ανάγλυφους χάρτες, πικτογράμματα, εικόνες κ.λπ.) σχετικά με το κτίριο: αριθμός
ορόφων, θέση στην οποία βρίσκεται ο επισκέπτης του κτιρίου, θέση στοιχείων κατακό-
ρυφης επικοινωνίας (ανελκυστήρες, ράμπες, κλιμακοστάσια), θέση εξόδων κινδύνου
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κ.λπ. και τις υπηρεσίες μέσα σε αυτό: όροφο, αριθμό γραφείου κ.λπ., καθώς και συστή-
ματα καθοδήγησης (π.χ. οδηγός τυφλών, καθοδηγητική σήμανση σε συμβατική και προ-
σβάσιμη μορφή) μέχρι τον πάγκο υποδοχής ή γκισέ και προς τα σημεία επικοινωνίας
μεταξύ των ορόφων (ανελκυστήρες, ράμπες, μηχανισμοί κ.λπ.) ή προσωπικό κατάλληλα
εκπαιδευμένο για προσωπική υποστήριξη των ατόμων που την χρειάζονται.

Οι πάγκοι υποδοχής και τα γκισέ συναλλαγής με το κοινό, θα πρέπει να διαθέτουν
τμήμα μήκους τουλάχιστον 1,00μ., σε ύψος 0,80μ. από το δάπεδο, αρκετό χώρο για την
προσέγγιση αμαξιδίου καθώς και εσοχή στο κάτω τμήμα τους για τα υποπόδια. 

Σε χώρους όπου υπάρχουν τηλεφωνικοί θάλαμοι και λοιπά μηχανήματα που προ-
βλέπεται να χρησιμοποιούνται από το κοινό (π.χ. ψύκτες νερού) προβλέπεται η συσκευή
και τα χειριστήρια αυτών να βρίσκονται σε ύψος 0,90μ.-1,20μ. από το δάπεδο ενώ ένα
τηλέφωνο πρέπει να είναι κειμενοτηλέφωνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλή-
ματα ακοής. Εφόσον στο χώρο υπάρχει εξοπλισμός εξυπηρέτησης κοινού προβλέπεται
στο δάπεδο οδηγός τυφλών από την είσοδο μέχρι τον εξοπλισμό αυτό. Προκειμένου να
διασφαλίζεται η έγκαιρη ειδοποίηση ατόμων με προβλήματα ακοής σε περίπτωση έκτα-
κτης ανάγκης, οι χώροι αυτοί πρέπει να διαθέτουν και οπτική σήμανση ειδοποίησης.

Η προσβασιμότητα της διαδρομής (οριζόντια κυκλοφορία) από την είσοδο μέχρι τον
ανελκυστήρα, όπως και κάθε άλλης διαδρομής εντός του κτιρίου εξασφαλίζεται όταν
φωτοτυπικά μηχανήματα, πυροσβεστήρες, καθιστικά, αναλώσιμο υλικό κ.λπ. βρίσκον-
ται συγκεντρωμένα στη μία πλευρά του διαδρόμου αφήνοντας ελεύθερο χώρο πλάτους
τουλάχιστον 0,90μ για την κίνηση αμαξιδίου ή πλάτους 1,50μ ελεύθερο χώρο ελιγμών.
Επίσης η διαδρομή θα πρέπει να διαθέτει καλό φωτισμό, κατάλληλη σήμανση και στο
δάπεδο οδηγό τυφλών.

Η κατακόρυφη κυκλοφορία εντός των Υπηρεσιών Υγείας διασφαλίζεται με τη χρήση
κατάλληλα σχεδιασμένων ραμπών, κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και αναβατορίων.
Ειδικά για τους ανελκυστήρες πρέπει στο δάπεδο μπροστά από την είσοδο να υπάρχει
ανάγλυφη και με έντονο χρώμα προειδοποίηση για άτομα με αναπηρία όρασης. Τα χει-
ριστήρια χρήσης πρέπει να είναι προσβάσιμα και από τα άτομα αυτά και η αναγγελία
ορόφων να δίνεται τόσο με οπτικά όσο και με ακουστικά μέσα. 

Στα εξεταστήρια πρέπει να διασφαλίζεται η κίνηση ατόμου σε αμαξίδιο μεταξύ των
επίπλων και του εξοπλισμού, αλλά και η ασφαλής κίνηση ατόμου με προβλήματα όρα-
σης, γεγονός το οποίο απαιτεί την απουσία εξοπλισμού μη προβαλλόμενου στο έδαφος,
όπως ράφια ή πυροσβεστήρες. Ο κατάλληλος φωτισμός αλλά και η πρόβλεψη χώρου
προκειμένου να σταθεί άτομο σε αμαξίδιο μπροστά από πάγκους εξέτασης είναι στοιχεία
των οποίων η ύπαρξη πρέπει να μεριμνείται. Το κρεβάτι του εξεταστηρίου θα πρέπει να
είναι πλήρως αυτοματοποιημένο έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο ή με κινη-
τική αναπηρία να δύναται να ανεβοκατέβουν αυτόνομα χωρίς προβλήματα. Ειδικά για
τα άτομα με αυτισμό, στο εξεταστήριο

• Το άτομο με αυτισμό μπορεί να βιώνει μεγάλη αγωνία και άγχος. Γι’ αυτό προσεγ-
γίστε το θετικά, χαμογελαστά, με ήρεμο τόνο φωνής για να νοιώσει ασφαλής.  Μπορεί
να μην καταλαβαίνει τι λέτε, αλλά η θετική προσέγγιση του δίνει ασφάλεια.

• Η αναμονή είναι συνήθως εξαιρετικά αγχωτική για τα άτομα αυτά. Προσπαθήστε
να την μειώσετε κατά το δυνατόν και εξηγείστε τους ότι είναι προτιμότερο να κλείσουν
ραντεβού και να είναι συνεπείς.

• ΄Οταν του ζητάτε να κάνει κάτι, δώστε λίγο χρόνο, αν δεν ανταποκρίνεται, επα-
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ναλάβετε με ήρεμο τρόπο.

• Ζητήστε από το συνοδό, που γνωρίζει καλύτερα το άτομο, να το συνοδεύσει στο
εξεταστήριο.

Κατά την διάρκεια της νοσηλείας τα δωμάτια πρέπει να παρέχουν κλίνες επίσης αυ-
τοματοποιημένες ώστε ένας ασθενής κυρίως με κινητική αναπηρία να μπορεί αυτόνομα
να ανεβοκατεβαίνει από αυτές. Εντός του θαλάμου θα πρέπει να υπάρχει προσβάσιμη
τουαλέτα η οποία να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται για τους χώρους υγι-
εινής σχετικά με το δάπεδο, τον ελεύθερο χώρο για ελιγμούς του αμαξιδίου, το φωτισμό
και τις θύρες. 

Γενικές οδηγίες για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη
Α.μεΑ. στις Δημοτικές – Περιφερειακές υπηρεσίες

(Κοινωνικά ιατρεία, Κ.Ε.Π. και υπηρεσίες πρόνοιας)

΄Ενα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επι-
πέδου προσβασιμότητας για τα Α.μεΑ. στην προσέγγιση τους στις υπηρεσίες του Δήμου
- Περιφέρειας  είναι η ύπαρξη ειδικά σχεδιασμένων χώρων στάθμευσης. Η ύπαρξη δηλαδή
ελεγχόμενων θέσεων, σήμανση θέσης, στεγασμένη διαδρομή προς το κτήριο, σύνδεση
με το κτήριο αν είναι υπόγειος ο χώρος στάθμευσης, αν τηρούνται οι προβλεπόμενες
προδιαγραφές  κτλ.

Η είσοδος στις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμη, κοινή για όλους τους επι-
σκέπτες. Η θύρα εισόδου πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη δηλαδή να ανοιγοκλείνει
αυτόματα.

Ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να διαθέτει προβλεπόμενο πάγκο, σήμανση με πινακί-
δες κατεύθυνσης σε όλους τους χώρους, πινακίδα σχεδίου κτηρίου, οδηγός όδευσης τυ-
φλών κλπ. Η οριζόντια διακίνηση καθώς και η κατακόρυφη διακίνηση στον όροφο
πρέπει να εξασφαλίζεται με κατάλληλους τρόπους, όπως αναφέραμε πιο πάνω, ώστε
τα άτομα με αναπηρία να μπορούν απρόσκοπτα να κυκλοφορούν σε αυτές τις μονάδες.
Η ύπαρξη χώρων υγιεινής Α.μεΑ. σε κάθε όροφο που να πληρούν όλες τις νόμιμες και
προβλεπόμενες προδιαγραφές είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη  για την εξυπηρέτηση
των Α.μεΑ.

Ακόμα οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβλέπουν διαδικασία διαφυγής Α.μεΑ. με οπτική
σήμανση διαδρόμων, εξόδων, καθώς και εκπαιδευμένου προσωπικού έτοιμο να συνδρά-
μει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τέλος εξαιρετικής σημασίας είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των
υπαλλήλων των Δημοτικών – Περιφερειακών υπηρεσιών, στην διαχείριση, υποστήριξη
και εξυπηρέτηση Α.μεΑ. και χρονίως πασχόντων με την εφαρμογή συγκεκριμένων με-
θόδων και πρακτικών που είναι ενδεδειγμένοι για την υποστήριξη τους. Η ενημέρωση
είναι επιβεβλημένη προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές
δεξιότητες, ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν η εμπέδωση της δυνατότητας πρόσβα-
σης των Α.μεΑ. στις υπηρεσίες υγείας και η απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους. Παράλληλα
ενημέρωση των συμμετεχόντων υπαλλήλων σχετικά με τα δικαιώματα των Α.μεΑ., την
δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, και την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην εμπέδωση της νέας νομοθεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Η αυτόνομη διαβίωση και μετακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης εμποδί-
ζεται καθημερινά, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και η σωστή ενημέ-
ρωση των πολιτών για να βοηθήσουν ή τουλάχιστον να μην δυσκολεύουν την πρόσβαση
και την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίες. Ακολουθούν βασικές οδηγίες για να
γίνει η καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης πιο εύκολη.

• Δεν πρέπει να σταθμεύουμε στις διαβάσεις πεζών. Τα σταθμευμένα αυτο-
κίνητα και τα μηχανάκια πρέπει να βρίσκονται στην άκρη του πεζοδρομίου και
ποτέ στη ράμπες των διαβάσεων και στους οδηγούς όδευσης τυφλών.

• Εάν είμαστε οδηγοί και θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε άτομο
τυφλό, του απευθύνουμε το λόγο ενημερώνοντας το ότι έχουμε σταματήσει και
μπορεί να περάσει τη διάβαση. Η κόρνα δεν θα το βοηθήσει να καταλάβει ότι απευ-
θύνεστε σε αυτό.

• Καλό είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων και των διάφο-
ρων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος του πεζοδρομίου.

• Στην περίπτωση που θέλουμε να τοποθετήσουμε τραπεζοκαθίσματα οφεί-
λουμε να φροντίσουμε να υπάρχει χώρος διέλευσης για τα άτομα που χρησιμοποι-
ούν λευκό μπαστούνι.

• Οι τέντες των καταστημάτων πρέπει να βρίσκονται σε σημείο και ύψος
που δε θα προκαλέσουν κάποιο ατύχημα σε τυφλό άτομο που θα περάσει από
αυτό το σημείο.

• Επιπλέον, οι κατασκευές και τα έργα που γίνονται καθημερινά στους δρό-
μους και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, οφείλουμε να τα σημάνουμε για να
αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Οι έγχρωμες κορδέλες ή οι πλαστικές σημαίες με
κόκκινο ή ασπροκόκκινο χρώμα δεν είναι η κατάλληλη σήμανση που θα προστα-
τέψει ένα τυφλό άτομο από μια πρόσκρουση καθώς το λευκό μπαστούνι δεν μπο-
ρεί να τις εντοπίσει. Τα άτομα με μερική όραση δεν μπορούν να τις αντιληφθούν
εάν δεν υπάρχει δυνατό ηλιακό φως. Επομένως, η σήμανση πρέπει να γίνεται με
πλαστικό πλέγμα γύρω από την κατασκευή και να έχει χρώμα που να δημιουργεί
χρωματική αντίθεση με το φόντο.

• Σχετικά με τα μεταλλικά γραμματοκιβώτια των ΕΛΤΑ και τους τηλεφωνι-
κούς θαλάμους αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία του πεζοδρομίου που
δεν δυσκολεύουν την κίνηση των τυφλών. Σημαντικό είναι να έχουν μεταλλική
βάση στήριξης για να εντοπίζεται από το λευκό μπαστούνι.

• Εμπόδια και μάλιστα επικίνδυνα, είναι επίσης τα μπαλκόνια που προεξέ-
χουν και οι αντηρίδες τις ΔΕΗ.

• Στις εξωτερικές εισόδους των καταστημάτων οι οποίες είναι γυάλινες ή
από πλέξι γκλας, θα πρέπει να υπάρχει σχετική σήμανση αντίθετου χρωματισμού.
Επισημαίνεται ότι, η εξωτερική πόρτα των καταστημάτων κι όχι μόνο, σε καμία πε-
ρίπτωση  δεν θα πρέπει να ανοίγει προς τα έξω, καθώς δύναται να προκληθούν
ατυχήματα μιας κι ο τυφλός – άτομο με αναπηρία όρασης,  στερείται της άμεσης
αντίδρασης προκειμένου να προστατευθεί. 
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Τι είναι ο οδηγός όδευσης τυφλών;

Οδηγός όδευσης τυφλών είναι η ειδική λωρίδα του δαπέδου αποτελούμενη από πλά-
κες διαφορετικής υφής και χρώματος και βοηθάει στην καθοδήγηση και την ασφαλή με-
τακίνηση του τυφλού ατόμου. Η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να έχει ο οδηγός
όδευσης τυφλών από τη ρυμοτομική γραμμή είναι 50 εκατοστά και να βρίσκεται πάντα
εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Οι διαστάσεις των ανάγλυφων έγχρωμων
πλακών πρέπει  να είναι 30 - 50 εκατοστά του μέτρου. Ο οδηγός όδευσης τυφλών πρέπει
να καταλήγει στις ράμπες των διαβάσεων. Πριν τις ράμπες τοποθετούνται πλάκες δια-
φορετικές σε υφή και χρώμα από τις πλάκες του οδηγού όδευσης τυφλών ως προειδο-
ποίηση για την είσοδο σε δρόμο.

Οδηγός όδευσης υπάρχει επίσης και σε εσωτερικούς χώρους διαφορετικού υλικού
από τις πλάκες του εξωτερικού χώρου και έντονου χρώματος αντίθετου από το περι-
βάλλον.

Τι είναι οι ηχητικές διατάξεις;

Οι ηχητικές διατάξεις είναι τα ηχητικά φανάρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί για
την ασφαλή μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Τα ηχητικά φανάρια ενεργο-
ποιούνται μέσω ειδικών τηλεχειριστήριων τα οποία δίνονται στα τυφλά άτομα. Το τη-
λεχειριστήριο ειδοποιεί με έναν ήχο γρήγορου ρυθμού όταν είναι πράσινο για πεζούς και
με έναν ήχο αργού ρυθμού όσο το φανάρι δείχνει κόκκινο στη διάβαση.

Αναγγελία στάσεων και χρόνου αναμονής  στις λεωφορειακές γραμμές

Για να γίνει πιο εύκολη και αυτόνομη η μετακίνηση των τυφλών ατόμων με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, θα πρέπει να τοποθετηθούν συστήματα στις στάσεις των λεωφο-
ρείων όπου ενημερώνουν σε πόση ώρα θα φτάσει το λεωφορείο στη συγκεκριμένη
στάση. Επίσης, εντός των λεωφορείων θα πρέπει να υπάρχει φωνητική αναγγελία των
στάσεων. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Από τη στιγμή που το άτομο θα βγει από το σπίτι του και θα χρειαστεί να κινηθεί
στην πόλη, ένα άτομο με κινητική αναπηρία θα συναντήσει πλήθος δυσκολιών.

• Δεν υπάρχει πρόσβαση στα πεζοδρόμια λόγω έλλειψης ραμπών με αποτέλε-
σμα η μετακίνηση να γίνεται από το δρόμο με όσους κινδύνους αυτή συνεπάγεται.

• Ακόμη και αν υπάρχει πρόσβαση στα πεζοδρόμια ή στους πεζόδρομους πολύ
συχνά τα διάφορα εμπορεύματα και διαφημιστικές πινακίδες, χαρακτηριστικά του
δομημένου περιβάλλοντος χώρου όπως δέντρα, παρτέρια, κολώνες κλπ,   εμποδί-
ζουν την ελεύθερη μετακίνηση των Α.μεΑ. 

• ΄Οσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εκεί υπάρχουν σοβαρές ελλεί-
ψεις κατάλληλου εξοπλισμού για την επιβίβαση των ατόμων με αναπηρία και την
ασφάλειά τους. Πχ στα υπεραστικά λεωφορεία δεν υπάρχει τρόπος επιβίβασης του
ατόμου με κινητικά προβλήματα καθώς δεν υπάρχουν ράμπες. Αντίστοιχα, δεν
προβλέπονται στο εσωτερικό του οχήματος και χώροι κατάλληλοι για αναπηρικά
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αμαξίδια. Στα τρένα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με τα λεωφορεία και σε ορισμένες
περιπτώσεις το διάκενο είναι μεγάλο, σε σημείο που δεν μπορεί να περάσει κάποιος
με κινητικά προβλήματα.

• Αν και σε κάθε πόλη πλέον υπάρχουν ορισμένες θέσεις στάθμευσης οχημά-
των για Α.μεΑ., συχνά είναι ήδη κατειλημμένες από άλλα οχήματα.

Κτιριακές υποδομές
Πολλές δημόσιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν ράμπες, έχουν πόρτες που ανοίγουν δύ-

σκολα ή έχουν ακατάλληλο πλάτος, στενά ή ανύπαρκτα ασανσέρ και καθόλου προσβά-
σιμες τουαλέτες, έλλειψη χώρου για ελιγμούς, ολισθηρά δάπεδα, υψηλά γκισέ. Το ίδιο
συμβαίνει και με άλλα κτίρια όπως ξενοδοχεία, τα οποία δε διαθέτουν δωμάτια ειδικά
διαμορφωμένα για Α.μεΑ., πολυκατοικίες και εμπορικά καταστήματα και χώρους δια-
σκέδασης.

΄Οσον αφορά τις Μονάδες Υγείας δεν υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός που θα
διευκολύνει τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Τα κρεβάτια έχουν μεγάλο ύψος και χωρίς
χειρολαβές, μη προσβάσιμες τουαλέτες, έλλειψη χειρολαβών στους διαδρόμους, ολι-
σθηρά δάπεδα, ακατάλληλα πόμολα στις πόρτες των δωματίων κι όχι μόνο.

Τρόποι Αντιμετώπισης

• Κρίνεται αναγκαία η σωστή τοποθέτηση ραμπών καταλλήλου μεγέθους σε
όσο το δυνατόν περισσότερους δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια και κτίρια). Θα πρέ-
πει οι ράμπες να εφάπτονται στο έδαφος έτσι ώστε αυτές να αποτελούν φυσική
προέκταση του δρόμου και να μην καταλήγουν σε σχάρες αποχετευτικών φρεα-
τίων. Ειδάλλως, περιορίζεται η πρόσβαση εκεί ορισμένων κατηγοριών ατόμων με
αναπηρία.

• Στο σημείο που κατασκευάζονται οι ράμπες δε θα πρέπει να υπάρχουν εμπό-
δια όπως σκαλοπάτια, δέντρα, κολώνες τις ΔΕΗ κ.α. 

• Στα δημόσια κτίρια και σε χώρους πρόσβασης του κοινού (ξενοδοχεία, χώροι
διασκέδασης κλπ) είναι καλό να υπάρχουν  αυτόματα ανοιγοκλεινόμενες πόρτες,
άνετα ασανσέρ, κατάλληλοι χώροι εξυπηρέτησης Α.μεΑ. και ειδικά διαμορφωμένες
τουαλέτες.

• Ο κάθε πολίτης μέσα σε χώρους αναμονής έχει ηθικό χρέος να παρέχει προ-
τεραιότητα σε Α.μεΑ. 

• Η διευθέτηση των επίπλων στον εργασιακό ή νοσηλευτικό χώρο θα πρέπει
να είναι λειτουργική ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση του εργα-
ζόμενου, ασθενούς, επισκέπτη χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου (αραιή διάταξη στο
χώρο και διασφάλιση κατάλληλου ύψους των επίπλων).

• Χαμηλό ύψος πρέπει να έχουν και τα γκισέ εξυπηρέτησης του κοινού ώστε
να υπάρχει επικοινωνία του/της υπαλλήλου με έναν πελάτη - άτομο με αναπηρία
που κινείται σε αναπηρικό αμαξίδιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

(Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

• Τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, αντιμετωπί-
ζουν ιδιαίτερα και σοβαρότατα προβλήματα, που ανακύπτουν από την αναπηρία τους
και χρήζουν υποστήριξη και φροντίδα από την οργανωμένη πολιτεία, όπως αυτό προ-
κύπτει με   σαφήνεια,  τόσο από το Σύνταγμα της χώρας, όσο και από την Διεθνή Σύμβαση
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του Ο.Η.Ε., την οποία η χώρα μας έχει υπο-
γράψει μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο και έχει υιοθετήσει με την ψήφιση του
ν. 4074/2012). Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς συμβάσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως
έχουν ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία, τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες πα-
θήσεις και οι οικογένειές τους, δικαιούνται να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτη-
σία, αυτονομία και αξιοπρέπεια.

• Την κύρια ευθύνη υποστήριξης και φροντίδας  προς τα άτομα με αναπηρία, με
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και της ανάπτυξης δικτύου κοινωνικής
προστασίας τους, έχει η ελληνική Πολιτεία. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια υποστήριξης,
συνδρομής και φροντίδας των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικο-
γενειών τους, οφείλει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και σε καμιά περίπτωση να
μην υποκαθιστά  την ευθύνη και την παρουσία τους Κράτους.

• Ιστορικά, σε περιόδους εντεινόμενης οικονομικής κρίσης, παρατηρείται η αποδυ-
νάμωση του τομέα της πρόνοιας και η αδυναμία της Πολιτείας  να καλύψει τις  πρόσθετες
ανάγκες  που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογέ-
νειές τους, γεγονός που τυγχάνει εκμετάλλευσης από συλλογικότητες που φορούν τον
μανδύα του «εθελοντισμού» ή της "φιλανθρωπίας" και  απώτερο σκοπό έχουν το ατο-
μικό όφελος και το κέρδος. Το εθνικό αναπηρικό κίνημα έχει διατρανώσει την αντίθεσή
του με τέτοιου είδους αντιλήψεις και πρακτικές που προσπαθούν σκόπιμα να υποκατα-
στήσουν την παρουσία του Κράτους με απώτερο σκοπό το ίδιον όφελος και το κέρδος. 

• Προκειμένου να υπάρξει «σαφής» και «καθαρός» ορίζοντας όσον αφορά το χώρο
των Φορέων και των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εθελοντικά προς όφελος
των ατόμων με αναπηρία με χρόνιες παθήσεις,  και των οικογενειών τους και  εμφορούν-
ται από τα ιδανικά της αλληλεγγύης, της αυτοβοήθειας και της προσφοράς,  θα πρέπει
να δημιουργηθεί από την Πολιτεία, Ειδικό Μητρώο εγγραφής των εθελοντικών οργανώ-
σεων που δραστηριοποιούνται προς τον σκοπό αυτό.

• Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια, η σχέση, η γνώση και η εμπειρία των εθε-
λοντικών οργανώσεων, σχετικά με το προσφερόμενο  από αυτές έργο, προς όφελος των
ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, έτσι ώστε, να δια-
σφαλιστεί τεκμηριωμένα, τόσο η σχετικότητα της εμπλοκής αυτών με τον χώρο της ανα-
πηρίας, όσο και της αποδοτικότητας των δράσεων και των ενεργειών.

• Θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ενδελεχής έλεγχος, τόσο των δράσεων των εθε-
λοντικών οργανώσεων, όσο και της αποδοτικότητας αυτών, προς όφελος των ατόμων
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς και συναφών κό-
στεων. 

• Θα ήταν θεμιτό σύμφωνα και με τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιωματικής προ-
σέγγισης για την αναπηρία, οι  δράσεις ατομικών εθελοντών ή εθελοντικών οργανώσεων
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που αφορούν τα άτομα με αναπηρία με χρόνιες παθήσεις, και τις οικογένειές τους, να
λαμβάνουν υπόψη τους τις θέσεις και τις απόψεις των Φορέων του εθνικού αναπηρικού
κινήματος, έτσι ώστε, να εμπεδωθεί τεκμηριωμένη γνώση, αξιοποίηση της υπάρχουσας
εμπειρίας και να αποτραπούν δράσεις και ενέργειες προς τα άτομα με αναπηρία που είναι
ελλειμματικές και στερούνται τεχνογνωσίας, αφού κατά κανόνα στηρίζονται σε μει-
ωμένη και ατομική βιωματική εμπειρία.

• Τέλος, εμείς τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας,
ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας που αντιμετωπίζουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τον
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αγωνιζόμαστε για τον σεβασμό
και την αναγνώριση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, υπό το πρίσμα της
νέας δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία, σε αντιδιαστολή με τις προσεγγίσεις
ευκαιριακού και φιλανθρωπικού τύπου. Πρακτικές και συμπεριφορές που αναπτύσσον-
ται στη λογική της φιλανθρωπίας (έρανοι, τηλεμαραθώνιοι κ.α.)  ή της ατομικής βιωμα-
τικής εμπειρίας, όχι μόνο δεν μπορούν να συμβάλλουν στην ποιοτική φροντίδα και
υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
αλλά αποτελούν τροχοπέδη στις δράσεις και στις ενέργειες των φορέων του εθνικού
αναπηρικού κινήματος για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους
τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Δελτίο τύπου της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας: ΄Οχι στην επαιτεία

Επανεμφανίστηκαν στους δρόμους της Θεσσαλίας «εκείνοι» που είτε εμφανιζόμενοι
οι ίδιοι ως άτομα με αναπηρία, είτε συνοδεύοντας άτομα με αναπηρία και με το πρό-
σχημα της προώθησης εντύπων, επαιτούν, κερδοσκοπούν και εκμεταλλεύονται την ευαι-
σθησία του κοινού. Εμφανίζονται ως εκπρόσωποι Φορέων και Οργανώσεων του
Αναπηρικού Κινήματος, ως παραστάτες των δικαιωμάτων των Α.μεΑ. 

Μ’ αυτή την πρακτική παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία ως μη παραγωγικά και
μη δυνάμενα να αυτοσυντηρηθούν χωρίς την συνδρομή τρίτων. Παραγνωρίζουν και δια-
στρεβλώνουν την πραγματικότητα κατά την οποία τα άτομα με αναπηρία από δικαιού-
χοι παροχών έχουν καταστεί φορείς δικαιωμάτων. Αναιρούν και ακυρώνουν τις
πολύχρονες προσπάθειές τους για την εμπέδωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων τους, την ισότιμη κοινωνική ένταξη και την εξίσωση των ευκαιριών. 

Στους σκοτεινούς χρόνους του Μεσαίωνα και όχι μόνο, άνθρωποι σακατεύονταν
προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμο είδος και να προκαλέσουν τον οίκτο και την
συμπόνια των συνανθρώπων τους. Σήμερα, μπορεί να μην σακατεύονται άνθρωποι, σπι-
λώνονται όμως συνειδήσεις, καταπατώνται τα δικαιώματα των Α.μεΑ., απαξιώνεται και
διασύρεται η αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. 

Σε όλα αυτά, η Περιφερειακή Ομοσπονδία Α.μεΑ. Θεσσαλίας, στηρίζοντας και συμ-
μετέχοντας στην εκστρατεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών κατά της επαιτείας και
της εκμετάλλευσης των Α.μεΑ., δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι:

• Η αναπηρία σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να αποτελέσει μέσο κερδο-
σκοπίας και προσπορισμού χρημάτων.

• Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους δεν αποτελούν εμπορεύσιμο
είδος.

• Την βασική ευθύνη αρωγής και προστασίας των Α.μεΑ. και των οικογε-
νειών τους έχει η συγκροτημένη Πολιτεία μέσω των μηχανισμών της και θεσμοθε-
τημένοι Φορείς.

• Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους εκπροσωπούνται από τους
Φορείς του οργανωμένου Αναπηρικού Κινήματος, οι οποίοι και έχουν την ευθύνη
και υποχρέωση της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων τους.

Μέσα στα πλαίσια των ανωτέρω:
• Καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια καπηλείας της αναπηρίας.
• Καταγγέλλουμε τις συντεχνίες των επαιτών που οργανωμένα κερδοσκο-

πούν βιάζοντας την αξιοπρέπεια των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους, εκμεταλ-
λευόμενοι τα συναισθήματα φιλαλληλίας και αλληλεγγύης του κοινού.

• Καταγγέλλουμε όσους εμφανίζονται συμπαραστάτες και αρωγοί των
Α.μεΑ. και των οικογενειών τους και προωθούν έντυπα και άλλο υλικό δήθεν προς
όφελος των Α.μεΑ. 

• Καταγγέλλουμε όσους εμφανίζονται ως Α.μεΑ. προκειμένου να αποσπά-
σουν χρήματα από τους συνανθρώπους μας, καθιστώντας μ’ αυτό τον τρόπο την
αναπηρία κερδοφόρα ιδιότητα.
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Σε όλες τις προσπάθειες εκμετάλλευσης των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους και
εξαπάτησης του κοινού, απευθυνόμενοι στους συμπολίτες μας ζητούμε:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ Α.μεΑ. 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

μη ανταποκρινόμενοι σε προσπάθειες 
εξαπάτησης και κερδοσκοπίας

Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία να πάρει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει το
παθογόνο φαινόμενο της επαιτείας, να εξαρθρώσει το «κύκλωμα» των εμπόρων της ανα-
πηρίας και να προασπίσει τα δικαιώματα των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους.   
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