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ΕΟΚΕ: ένθερμος υποστηρικτής των 
ατόμων με αναπηρία

Πολλά από τα σχεδόν 100 εκατομμύρια άτομα με 
αναπηρία στην ΕΕ υφίστανται τακτικά διακρίσεις 
λόγω φυσικών εμποδίων, προκαταλήψεων και 
στιγματισμού. Πρακτικά και κοινωνικά εμπόδια 
επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής τους, μεταξύ 
άλλων στην εργασία, το σχολείο και το εκλογικό 
κέντρο. 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα και 
δικαιούνται αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, 
ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη συμμετοχή στην 
κοινωνία. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία (CRPD), η οποία κυρώθηκε 
από την ΕΕ το 2010. 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία (CRPD) επέφερε 
επαναστατική αλλαγή στη συμπεριφορά του κόσμου, 
από την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία 
ως αποδέκτες φιλανθρωπίας, ιατρικής περίθαλψης 
και κοινωνικής προστασίας έως την ανάθεση στην 
κοινωνία της ευθύνης για την άρση των φραγμών 
που παρεμποδίζουν τα ΑμεΑ να συνεισφέρουν στις 
κοινότητές τους.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ) παρακολουθεί ενεργά και συμβάλλει στην 
εφαρμογή της CRPD μέσω της θεματικής ομάδας 
μελέτης της «Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», 
η οποία έχει ως επικεφαλής της τον Pietro Vittorio 
Barbieri, μέλος της ΕΟΚΕ και ακτιβιστή υπέρ 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, που 
συμμετείχε άμεσα στην κατάρτιση της CRPD.



Συγκέντρωση στοιχείων 

Η ομάδα παρέχει καθοδήγηση στην ΕΕ σχετικά με τη 
CRPD με τη συμβολή, μεταξύ άλλων, οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών. 

Η συμβολή αυτή καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική επί 
του παρόντος, καθώς η ΕΕ ετοιμάζεται να εγκρίνει 
τη νέα ενωσιακή στρατηγική για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (2021-2030). Η στρατηγική αυτή 
παρέχει σε όλες τις χώρες της ΕΕ την ευκαιρία να 
θέσουν πλήρως σε εφαρμογή τη CRPD, ενώ ορισμένες 
εξ αυτών δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Η θεματική ομάδα μελέτης διαδραματίζει επίσης ενεργό 
ρόλο στην ετήσια διάσκεψη των συμβαλλόμενων 
κρατών της CRPD.

Για τη συγκέντρωση στοιχείων, διοργανώνει 
τουλάχιστον δύο δημόσιες ακροάσεις ή διασκέψεις 
ετησίως, στις οποίες συμμετέχει πληθώρα 
ενδιαφερομένων. Διεξάγει επίσης διερευνητικές 
αποστολές σχετικά με την πορεία εφαρμογής της CRPD 
στις χώρες της ΕΕ. Οι αποστολές αυτές οδήγησαν στην 
κατάρτιση εκθέσεων για την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Ιρλανδία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Πολωνία και 
την Ιταλία.

Η εν λόγω συμβολή, σε συνδυασμό με τις συστάσεις 
ευρωπαϊκού εύρους της ΕΟΚΕ, τροφοδοτεί με στοιχεία 
τις τακτικές εκθέσεις της ΕΕ προς τα Ηνωμένα Έθνη, οι 

οποίες αποτελούν μέρος της προσπάθειας της ΕΟΚΕ για 
την άοκνη προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία. 

Ανάληψη δράσης

Στη γνωμοδότησή της του Δεκεμβρίου 2019, η 
ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τη νέα 
στρατηγική της για την αναπηρία με τη CRPD και να 
ενισχύσει την εποπτεία της εφαρμογής της από την ΕΕ. 

Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν λόγο στη 
διαδικασία αλλαγής προς μια δικαιότερη Ευρώπη, 
δηλώνει ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, εισηγητής της 
γνωμοδότησης.

«“Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς!” Δεν πρόκειται περί 
συνθήματος, αλλά μάλλον περί τρόπου ζωής και 
χειραφέτησης», τονίζει ο κ. Βαρδακαστάνης. «Πρέπει 
να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις διακρίσεις εις 
βάρος των ΑμεΑ! Απομένουν να γίνουν ακόμη πολλά 
έως την εφαρμογή της CRPD, η οποία αποτελεί 
υποχρέωση της ΕΕ με αίσθηση καθήκοντος απέναντι 
στα περισσότερα από εκατό εκατομμύρια άτομα με 
αναπηρία στην Ευρώπη».

Ο κ. Βαρδακαστάνης είναι επίσης πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με 
μακρά εμπειρία στον αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην πατρίδα του, την Ελλάδα, στην ΕΕ 
και σε παγκόσμιο επίπεδο.



Στη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ συνιστά, μεταξύ άλλων, 
τα εξής:  

•  την πλήρη εφαρμογή της CRPD για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία και ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

•  τη δημιουργία «σημείων επαφής για την αναπηρία» 
σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία θα 
πρέπει να διασφαλίζουν τη δέουσα εποπτεία τόσο 
της CRPD όσο και της νέας στρατηγικής σε επίπεδο 
ΕΕ·

•  την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αφενός, και 
μιας ομάδας εργασίας για την αναπηρία εντός του 
Συμβουλίου·

•  τη θέσπιση ενωσιακών κανόνων για την εξάλειψη 
όλων των διακρίσεων λόγω αναπηρίας·

•  την ανάπτυξη κοινών κανόνων για την αναγνώριση 
της αναπηρίας ατόμων από άλλη χώρα της ΕΕ, 
καθώς και προτύπων προσβασιμότητας τόσο 
γενικώς όσο και για τους χώρους εργασίας·

•  τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για κοινά 
πρότυπα σχετικά με τα επιδόματα και τις παροχές 
αναπηρίας·

•  τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με 
την αναπηρία·

•  την άσκηση πίεσης στις χώρες της ΕΕ, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να 
διαμορφώσουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές· 
και

•  τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών και των οργανώσεων των ατόμων με 
αναπηρία σε όλες τις πτυχές της στρατηγικής της 
ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία την 
επόμενη δεκαετία.

Δικαίωμα ψήφου για όλους

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν επίσης πολλά 
εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 
τους στις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, 
όπως επισημαίνεται σε ενημερωτική έκθεση της 
ΕΟΚΕ του Μαρτίου 2019. Μετά τις εκλογές του Μαΐου 
2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαπιστώθηκε 
ότι οι εθνικοί κανόνες 14 χωρών της ΕΕ στέρησαν το 

δικαίωμα του εκλέγειν σε περίπου 400.000 άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης.

Επιπλέον, εκατομμύρια άτομα με αναπηρία δεν 
μπόρεσαν να ψηφίσουν ή αποθαρρύνθηκαν να 
το πράξουν επειδή οι ειδικές ανάγκες τους δεν 
ελήφθησαν υπόψη στην παρεχόμενη ενημέρωση, 
στα εκλογικά κέντρα και στις επαχθείς διοικητικές 
διαδικασίες.

Τα εμπόδια αυτά υφίστανται λίγο-πολύ σε όλα 
τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο η ΕΟΚΕ θεωρεί 
απαράδεκτο και αντίθετο προς τις θεμελιώδεις 
αξίες της ΕΕ. Στη γνωμοδότησή της του Δεκεμβρίου 
2020, η ΕΟΚΕ κάλεσε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν επειγόντως την εκλογική Πράξη 
του 1976 κατά τρόπο που να εγγυάται πραγματικό 
δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024 σε όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία.

«Το δικαίωμα του εκλέγειν αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα και ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας. Αλλά, πρωτίστως, αποτελεί επίσης 
ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε ο 
Krzysztof Pater, εισηγητής της γνωμοδότησης. «Πώς 
είναι δυνατόν, κατά τον 21ο αιώνα, εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι πολίτες με αναπηρία να μην μπορούν να 
ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων να μην κάνουν σχεδόν τίποτα για να 
αλλάξει αυτή η κατάσταση;»

Στη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ ζήτησε, μεταξύ 
άλλων συστάσεων, την αποσαφήνιση των αρχών 
της οικουμενικότητας, της αμεσότητας και του 
απορρήτου των εκλογών.



Περισσότερες πληροφορίες:

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1138

Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για το 2021-2030

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=el

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el

Γνωμοδοτήσεις και ενημερωτικές εκθέσεις της ΕΟΚΕ

Γνωμοδότηση με θέμα: Η ανάγκη να κατοχυρωθούν πραγματικά τα δικαιώματα ψήφου των ατόμων με 
αναπηρία στις ευρωεκλογές (πρόσθετη γνωμοδότηση), Δεκέμβριος 2020

https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/opinions-information-reports/opinions/need-guarantee-real-rights-
persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-additional-opinion

Γνωμοδότηση με θέμα: Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη 
διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας), Δεκέμβριος 2019

https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/opinions-information-reports/opinions/shaping-eu-agenda-
disability-rights-2020-2030-contribution-european-economic-and-social-committee-own-initiative-opinion

Ενημερωτική έκθεση με θέμα: Τα πραγματικά δικαιώματα ψήφου στις ευρωεκλογές των ατόμων με 
αναπηρία, Μάρτιος 2019.

https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/opinions-information-reports/information-reports/real-right-
persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-information-report

Γνωμοδότηση με θέμα: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής, Οκτώβριος 2018

https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/opinions-information-reports/opinions/regulation-european-
regional-development-fund-and-cohesion-fund

Γνωμοδότηση με θέμα: Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία

https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/opinions-information-reports/opinions/situation-women-disabilities-
exploratory-opinion-requested-european-parliament

Podcast: Ο μακρύς και δύσβατος δρόμος προς την προσβασιμότητα

https://www.eesc.europa.eu/el/avdb/audio/episode-04-long-and-winding-road-accessibility

Η ΕΟΚΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-
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www.instagram.com/eu_civilsociety
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