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Σχόλια
Το σεµινάριο, στο οποίο συµµετείχα, δόθηκε στα πλαίσια της νέας
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτοµα µε αναπηρία, η οποία θέτει το
σχέδιο δράσης και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την περίοδο 2010-2020. Η νέα αυτή στρατηγική σκοπό έχει να
εξασφαλίσει πρόσβαση στην χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να αφυπνίσει τη συνείδηση των πολιτών σχετικά µε την αναπηρία και να
εκπληρώσει την δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνθήκη των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες, η οποία
ετέθη σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22-1-2011. Η συνθήκη των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες αποτελεί
ένα σηµαντικό εργαλείο για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
των ατόµων µε αναπηρίες. Η συνθήκη αναπτύσσει και διευκρινίζει
υπαρκτές υποχρεώσεις, παρέχοντας µέσα από ένα µόνο κείµενο τα
παγκοσµίως παραδεδεγµένα νοµικά δεδοµένα που αφορούν τα άτοµα µε
αναπηρίες. Αναγνωρίζει ότι η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η αυτονοµία, η
ανεξαρτησία, η προσβασιµότητα και η συµµετοχή αποτελούν δικλείδες
που διασφαλίζουν ότι τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν την δυνατότητα να

απολαµβάνουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώµατα σ’ όλα τα µέρη του
κόσµου. Το σεµινάριο αυτό έδωσε στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να
κατανοήσουν τις πρωταρχικές αρχές και έννοιες που περιλαµβάνει η
Συνθήκη και ανέλυσε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά σε θέµατα
αναπηρίας. Ειδικότερα την πρώτη µέρα του σεµιναρίου αναπτύχθηκαν
τα εξής θέµατα:
1) Εισαγωγή στην Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για τα άτοµα µε
αναπηρίες: Ανάπτυξη και σκοπός της Συνθήκης, γενικές αρχές
και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων Κρατών.
2) Το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτοµα µε αναπηρίες,
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Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για τα άτοµα µε αναπηρίες: Η
δηµιουργία ενός νέου νοµικού πλαισίου, η Συνθήκη των ΗΕ για
τα άτοµα µε αναπηρίες ως ένα ερµηνευτικό εργαλείο και το
νοµικό καθεστώς υπό το πρίσµα του ∆ικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
3) Οι αρχές της «µη διάκρισης» και της «εύλογης προσαρµογής» στη
Συνθήκη αλλά και πέρα από αυτή: ορισµός, πεδίο δράσης και
δυνατότητα εφαρµογής σε αξιώσεις εναντίον του Κράτους
4) Η ιδέα της «προσβασιµότητας» στη Συνθήκη, αλλά και πέρα από
αυτή: ορισµός, πεδίο δράσης και δυνατότητα εφαρµογής σε
αξιώσεις εναντίον του Κράτους
5) Ειδικοί
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αναπηρίας στους τοµείς της πρόνοιας, της µεταφοράς, των
τηλεπικοινωνιών: υποχρεώσεις για το Κράτος και τα δηµόσια
Ιδρύµατα.

Μελέτη και επεξεργασία σε οµάδες εργασίας υποθέσεων σχετικών µε την
παραβίαση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία και παρουσίαση
των αποτελεσµάτων της µελέτης αυτής.

Τη δεύτερη µέρα αναλύθηκαν τα εξής:

1) Η ικανότητα για δικαιοπραξία των ατόµων µε αναπηρίες υπό το
φως της Συνθήκης
2) Συγκεκριµένες ουσιώδεις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
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κοινωνικής προστασίας, συµµετοχή στην πολιτική, δηµόσια και
πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, ελεύθερος χρόνος και αθλητισµός,
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων):
υπάρχει πεδίο για άµεση ισχύ;
3) Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα άτοµα µε αναπηρία υπό το
πρίσµα της Συνθήκης
4) Ο ρόλος του Εθνικού ∆ικαστή στη διαδικασία του προδικαστικού
ερωτήµατος στα πλαίσια της Κοινοτικής νοµοθεσίας

