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Πξννίκην
Σα Κξάηε Μέξε ζηελ παξνχζα χκβαζε,
(α)

Δπηθαινχκελα ηηο αξρέο πνπ δηαθεξχζζνληαη ζην Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ

αλαγλσξίδνπλ ηελ εγγελή αμηνπξέπεηα θαη αμία θαη ηα ίζα θαη αλαπαιινηξίσηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ
κειψλ ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο σο ηε βάζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ
θφζκν,
(β)

Αλαγλσξίδνληαο φηη ηα Ηλσκέλα Έζλε ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ ηνπ

Αλζξψπνπ θαη ζηα Γηεζλή χκθσλα γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ έρνπλ δηαθεξχμεη θαη
ζπκθσλήζεη φηη ν θαζέλαο απνιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ νξίδνληαη ζ’απηά,
ρσξίο θακία δηάθξηζε,
(γ)

Δπηβεβαηψλνληαο ηελ νηθνπκεληθφηεηα, ην αδηαίξεην, ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε

φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ηελ αλάγθε γηα ηα Άηνκα κε
Αλαπεξία λα ηνπο εγγπψληαη ηελ πιήξε απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ρσξίο δηάθξηζε,
(δ)

Δπηθαινχκελα ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, ην

Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Καηάξγεζε
Πάζεο Μνξθήο Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, ηε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ Γηαθξίζεσλ
θαηά ησλ Γπλαηθψλ, ηε χκβαζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ ηξφπσλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή
ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο, ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαη ηε Γηεζλή
χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Όισλ ησλ Μεηαλαζηψλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ Μειψλ
ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο,
(ε)

Αλαγλσξίδνληαο φηη ε αλαπεξία είλαη κηα εμειηζζφκελε έλλνηα θαη φηη απνξξέεη απφ ηελ

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ κε βιάβε θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη εκπφδηα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο,
(ζη)

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ αξρψλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη

ζην Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηα ΑκεΑ θαη ζηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο γηα ηελ Δμίζσζε ησλ
Δπθαηξηψλ ησλ ΑκεΑ γηα ηελ πξνψζεζε, δηακφξθσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ, ζρεδίσλ,
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, γηα ηελ πεξαηηέξσ
εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηα ΑκεΑ,
(δ)

Σνλίδνληαο ηε ζεκαζία γηα νξηδφληηα ελζσκάησζε ησλ δεηεκάησλ αλαπεξίαο σο αλαπφζπαζην

κέξνο ησλ ζρεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο,
(ε)

Αλαγλσξίδνληαο,επίζεο, φηη δηάθξηζε θαηά νπνηνπδήπνηε αηφκνπ κε βάζε ηελ αλαπεξία είλαη

παξαβίαζε ηεο εγγελνχο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο αμίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ,
(ζ)

Αλαγλσξίδνληαο πεξαηηέξσ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ΑκεΑ,

(η)

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ ρξεηάδνληαη εληαηηθή ππνζηήξημε,
(θ)

Αλεζπρψληαο φηη, παξά ηηο δηάθνξεο απηέο πξάμεηο θαη δεζκεχζεηο, ηα ΑκεΑ εμαθνινπζνχλ λα

αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο σο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη παξαβηάζεηο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ,
(ι)

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ

δηαβίσζεο ησλ ΑκεΑ ζε θάζε θξάηνο, εηδηθά ζηα αλαπηπζζφκελα θξάηε,
(κ)

Αλαγλσξίδνληαο ηηο αμηφινγεο ππάξρνπζεο θαη δπλεηηθέο ζπλεηζθνξέο πνπ έγηλαλ απφ ΑκεΑ

γηα ηελ ελ γέλεη επεκεξία θαη πνηθηινκνξθία ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, θαη φηη ε πξναγσγή ηεο πιήξνπο
απφιαπζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο
ησλ ΑκεΑ ζα νδεγήζεη ζηελ έληνλε αίζζεζε φηη είλαη εληαγκέλα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη ζε ζεκαληηθέο
πξνφδνπο ζηελ αλζξψπηλε ,θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο
θηψρεηαο,
(λ)

Αλαγλσξίδνληαο ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηα ΑκεΑ ε αηνκηθή απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο,
(μ)

Θεσξψληαο φηη ηα ΑκεΑ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ηα
αθνξνχλ άκεζα,
(ν)

Δθθξάδνληαο ηελ αλεζπρία γηα ηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ ηα ΑκεΑ αληηκεησπίδνπλ,

ππνθείκελα ζε πνιιαπιέο ή βεβαξπκέλεο κνξθέο δηάθξηζεο ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο,
ζξεζθείαο, πνιηηηθήο ή άιιεο πεπνίζεζεο, εζληθήο, γεγελνχο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, πεξηνπζίαο,
γέλλεζεο, ειηθίαο, ή άιιεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο,
(π)

Αλαγλσξίδνληαο φηη νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα κε αλαπεξία δηαηξέρνπλ ζπρλά κεγαιχηεξν

θίλδπλν εληφο θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο βίαο, βιάβεο ή θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ή ακεινχο
κεηαρείξηζεο, θαθνκεηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο,
(ξ)

Αλαγλσξίδνληαο φηη ηα παηδηά κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πιήξσο φια ηα

δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ζε ίζε βάζε κε ηα άιια παηδηά, θαη επηθαινχκελα ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απφ ηα Κξάηε Μέξε ζηε χκβαζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ,
(ζ)

Γίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ηνπ παξάγνληα ηεο ηζφηεηαο ησλ δπν

θχισλ κε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο πιήξνπο απφιαπζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηα ΑκεΑ,
(η)

Τπνγξακκίδνληαο ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ΑκεΑ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, θαη

αλαγλσξίδνληαο ελ πξνθεηκέλσ ηελ θξίζηκε αλάγθε λα εμεηαζηεί ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ηεο έλδεηαο ζηα
ΑκεΑ,
(π)

Έρνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο βαζηζκέλεο ζηνλ πιήξε ζεβαζκφ ησλ

ζθνπψλ θαη αξρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη φηη ε παξαηήξεζε ησλ

εθαξκνδφκελσλ κέζσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ πιήξε
πξνζηαζία ησλ ΑκεΑ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελφπισλ ζπξξάμεσλ θαη ηεο μέλεο θαηνρήο,
(θ)

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ

πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία,

επηηξέπνληαο ζηα ΑκεΑ λα απνιακβάλνπλ πιήξσο φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ
ηνπο,
(ρ)

πλεηδεηνπνηψληαο φηη ην άηνκν, έρνληαο ππνρξεψζεηο ζηα άιια άηνκα θαη ζηελ θνηλφηεηα ζηελ

νπνία απηφο ή απηή αλήθεη, έρεη επζχλε λα παιέςεη γηα ηελ πξναγσγή θαη ηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ
έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο Θεκειηψδεηο Πξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ,
(ς)

Πεπεηζκέλα φηη ε νηθνγέλεηα είλαη ε θπζηθή θαη ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο θαη φηη

δηθαηνχηαη πξνζηαζίαο απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο, θαη φηη ηα ΑκεΑ θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία θαη αξσγή πνπ λα επηηξέπεη ζηηο νηθνγέλεηεο
λα ζπλεηζθέξνπλ σο πξνο ηελ πιήξε θαη ηζφηηκε απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ,
(σ)

Πεπεηζκέλα φηη κηα πεξηεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηεζλήο χκβαζε γηα ηελ πξναγσγή θαη

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηνπξέπεηαο ησλ ΑκεΑ ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά

ζηελ

απνθαηάζηαζε ησλ έληνλσλ θνηλσληθψλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ ΑκεΑ θαη ζα πξνσζήζεη ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ αηνκηθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ζθαίξα κε ίζεο επθαηξίεο, ζ’
ακθφηεξα αλαπηπζζφκελα θαη αλαπηπγκέλα θξάηε,
πκθψλεζαλ ηα αθφινπζα:
Άξζξν 1
Σθνπόο
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε πξναγσγή, πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη
ηζφηηκεο απφιαπζεο φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ απφ φια ηα
ΑκεΑ θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο εγγελνχο αμηνπξέπεηαο.
ηα ΑκεΑ ζπκπεξηιακβάλνληαη άηνκα κε καθξνρξφληεο ζσκαηηθέο, λνεηηθέο, πλεπκαηηθέο ή
αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, νη νπνίεο ζε αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξα εκπφδηα δχλαληαη λα παξεκπνδίζνπλ
ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο.
Άξζξν 2
Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο:
«Δπηθνηλσλία» πεξηιακβάλεη γιψζζεο, παξάζεζε ηνπ θεηκέλνπ, Braille, απηηθή επηθνηλσλία, κεγάια
ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, πξνζβάζηκα πνιπκέζα, θαζψο θαη γξαπηέο, αθνπζηηθέο, απιήο/επθνινλφεηεο
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γιψζζαο, human reader θαη ππνβνεζεηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, κέζα θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο,
«Γιψζζα» πεξηιακβάλεη νκηινχκελεο θαη λνεκαηηθέο γιψζζεο θαη άιια είδε κε-νκηινχκελσλ γισζζψλ,
«Γηάθξηζε κε βάζε ηελ αλαπεξία» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε, απνθιεηζκφο ή πεξηνξηζκφο κε
βάζε ηελ αλαπεξία πνπ έρεη ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ή αθχξσζε ηεο αλαγλψξηζεο,
απφιαπζεο ή ελάζθεζεο, επί ίζνηο φξνηο φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζε

πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, αηνκηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν πεδίν. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
κνξθέο δηάθξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άξλεζεο εχινγεο πξνζαξκνγήο,
«Δχινγε πξνζαξκνγή» ζεκαίλεη αλαγθαία θαη θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγέο νη νπνίεο δελ
επηβάιινπλ δπζαλάινγν ή αδηθαηνιφγεην βάξνο, φπνπ ρξεηάδεηαη ζε κηα εηδηθή πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίζεη ζηα ΑκεΑ ηελ απφιαπζε ή άζθεζε ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο φια ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο,
«Οηθνπκεληθφο ζρεδηαζκφο» ζεκαίλεη ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, πεξηβάιινληνο, πξνγξακκάησλ θαη
ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχρξεζηα απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ,
ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ή εμεηδηθεπκέλν ζρεδηαζκφ. Ο «νηθνπκεληθφο ζρεδηαζκφο» δελ
εμαηξεί ην βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ΑκεΑ φπνπ απηφο ρξεηάδεηαη.
Άξζξν 3
Γεληθέο Αξρέο
Οη αξρέο ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη:
(α)

ζεβαζκφο γηα εγγελή αμηνπξέπεηα, αηνκηθή απηνλνκία ζπκπεξηιαβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο λα

θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο, θαη αλεμαξηεζία αηφκσλ,
(β)

κε-δηάθξηζε,

(γ)

πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή θαη έληαμε ζηελ θνηλσλία,

(δ)

ζεβαζκφο γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ απνδνρή ησλ ΑκεΑ σο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο

δηαθνξεηηθφηεηαο/πνηθηινκνξθίαο θαη αλζξσπφηεηαο,
(ε)

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ,

(ζη)

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο,

(δ)

ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ,

(ζ)

ζεβαζκφο γηα ηηο εμειηζζφκελεο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ζεβαζκφο γηα ηo

δηθαίσκα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο.
Άξζξν 4
Γεληθέο Υπνρξεώζεηο
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ

πιήξε εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ γηα φια ηα ΑκεΑ
ρσξίο θακία δηάθξηζε κε βάζε ηελ αλαπεξία. Ωο πξνο απηφ ηα Κξάηε Μέξε αλαιακβάλνπλ:
(α)

Να πηνζεηήζνπλ φια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ

δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε,
(β)

Να ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο λνκνζεζίαο, γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ

ή λα θαηαξγήζνπλ ππάξρνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο, ήζε θαη έζηκα θαη πξαθηηθέο πνπ ζπληζηνχλ
δηάθξηζε θαηά ησλ ΑκεΑ,

(γ)

Να ιάβνπλ ππφςε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ ζε φιεο ηηο

πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα,
(δ)

Να απέρνπλ απφ ηελ εκπινθή νηαζδήπνηε πξάμεο δξάζεο ή πξαθηηθήο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο

κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη δεκφζηεο αξρέο θαη ηδξχκαηα ιεηηνπξγνχλ
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε,
(ε)

Να ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαιείςνπλ ηε δηάθξηζε κε βάζε ηελ αλαπεξία απφ

νπνηνδήπνηε άηνκν, νξγαληζκφ ή ηδησηηθή επηρείξεζε,
(ζη)

Να αλαιάβνπλ ή λα πξνσζήζνπλ έξεπλα θαη αλάπηπμε νηθνπκεληθά ζρεδηαζκέλσλ αγαζψλ

ππεξεζηψλ, εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε
νπνία απαηηεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζαξκνγή θαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ελφο ΑκεΑ, λα πξνσζήζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπο, θαη λα
πξνσζήζνπλ ηνλ νηθνπκεληθφ ζρεδηαζκφ ζηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ,
(δ)

Να αλαιάβνπλ ή λα πξνσζήζνπλ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη λα

πξνσζήζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερλνινγηψλ
επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο, ησλ βνεζεκάησλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ, θαηάιιεισλ γηα ηα ΑκεΑ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο ηερλνινγίεο ζε
αλεθηφ θφζηνο,
(ε)

Να παξέρνπλ πξνζβάζηκε πιεξνθφξεζε ζηα ΑκεΑ ζρεηηθά κε βνεζήκαηα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα,

ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο
επίζεο θαη άιισλ κνξθψλ βνήζεηαο, ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ,
(ζ)

Να πξνσζήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη καδί κε ΑκεΑ

γηα ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ κε ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο δηαζθαιίδνληαη απφ ηα δηθαηψκαηα
απηά.
2.

Όζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, θάζε Κξάηνο Μέξνο

ππνρξενχηαη λα ιάβεη κέηξα ζην κέγηζην βαζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, εληφο
ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξννδεπηηθή επίηεπμε ηεο πιήξνπο
θαηνρχξσζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, ρσξίο πξνθαηάιεςε ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
παξνχζα χκβαζε θαη νη νπνίεο είλαη άκεζα εθαξκνζηέεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην.
3.

Καηά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο

χκβαζεο, θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ΑκεΑ, ηα
Κξάηε Μέξε ζα δηεμάγνπλ ζηελέο δηαβνπιεχζεηο, έηζη ψζηε λα ζπκβνπιεχνληαη θαη λα εκπιέθνπλ ελεξγά
ηα ΑκεΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, κέζσ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηνπο
νξγαλψζεσλ.
4.

Η παξνχζα χκβαζε δελ ζα επεξεάδεη νπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο είλαη πεξηζζφηεξν

απνηειεζκαηηθέο ζηελ πξαγκάησζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ θαη κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζηελ
εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ηνπ Κξάηνπο Μέξνπο ή ζηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα
απηφ ην Κξάηνο. Γελ ζα ππάξμεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ή παξέθθιηζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ

θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλεο ή ηζρχνπλ ζε θάζε Κξάηνο Μέξνο ηεο
παξνχζαο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ηηο ζπκβάζεηο, ηνπο θαλνληζκνχο ή ηα έζηκα κε ηελ
πξφθαζε φηη ε παξνχζα χκβαζε δελ αλαγλσξίδεη ηέηνηα δηθαηψκαηα ή ειεπζεξίεο ή φηη ηα αλαγλσξίδεη
ζε κηθξφηεξν βαζκφ.
5.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο επεθηείλνληαη ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ νκνζπνλδηαθψλ

θξαηψλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή εμαηξέζεηο.
Άξζξν 5
Ιζόηεηα θαη Με-Δηάθξηζε
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ φηη φια ηα άηνκα είλαη ίζα ελψπηνλ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη

έρνπλ δηθαίσκα ρσξίο δηάθξηζε ζηελ ίζε πξνζηαζία θαη ζηα ίζα πξνλφκηα φπσο θαηνρπξψλνληαη ή
παξέρνληαη απφ ην δίθαην.
2.

Σα Κξάηε Μέξε απαγνξεχνπλ φιεο ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ αλαπεξίαο θαη εγγπψληαη ζηα ΑκεΑ ίζε

θαη απνηειεζκαηηθή λνκηθή πξνζηαζία έλαληη θάζε είδνπο δηάθξηζεο.
3.

Γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ ηζφηεηα θαη λα εμαιείςνπλ ηε δηάθξηζε, ηα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια

ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή εχινγεο πξνζαξκνγήο.
4.

πγθεθξηκέλα κέηξα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα επηηαρπλζεί ή λα επηηεπρζεί πξαγκαηηθή

ηζφηεηα ησλ ΑκεΑ δελ ζεσξνχληαη σο δηάθξηζε ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
Άξζξν 6
Γπλαίθεο κε Αλαπεξία
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ φηη γπλαίθεο θαη θνξίηζηα κε αλαπεξία ππφθεηληαη ζε πνιιαπιή

δηάθξηζε, θαη σο πξνο απηφ ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ γηαπηέο ηελ πιήξε θαη ίζε απφιαπζε
απφ απηέο, φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ.
2.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε αλάπηπμε,

πξφνδν θαη ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, κε ζθνπφ λα ηηο εγγπεζνχλ ηελ άζθεζε θαη απφιαπζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε.
Άξζξν 7
Παηδηά κε Αλαπεξία
1.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηα παηδηά κε

αλαπεξία ηελ πιήξε απφιαπζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ, ζε ίζε βάζε κε ηα άιια παηδηά.
2.

ε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ παηδηά κε αλαπεξία, πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε

ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.
3.

Σα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά κε αλαπεξία έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ

ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην βαζκφ
σξηκφηεηαο ηνπο, ζε ίζε βάζε κε ηα άιια παηδηά, θαη ηνπο παξέρεηαη ε αλάινγε βνήζεηα γηα ηελ
αλαπεξία θαη ηελ ειηθία ηνπο, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηφ ην δηθαίσκα.
Άξζξν 8

Αθύπληζε ηεο θνηλσλίαο
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαιακβάλνπλ λα πηνζεηήζνπλ άκεζα, απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια κέηξα:

(α)

γηα ηελ αθχπληζε ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο,

ζρεηηθά κε ηα ΑκεΑ, θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην ζεβαζκφ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ΑκεΑ,
(β)

γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο θαη επηβιαβείο πξαθηηθέο ζρεηηθά κεη α

ΑκεΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν θαη ζηελ ειηθία, ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο δσήο.
(γ)

γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αθχπληζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ ΑκεΑ.

2. Σα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ πεξηιακβάλνπλ:
(α)

Σν ζρεδηαζκφ θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ εθζηξαηεηψλ γηα ηελ αθχπληζε ηνπ θνηλνχ κε

ζθνπφ:
(i)

λα θαιιηεξγήζνπλ ην αίζζεκα ηεο απνδνρήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ,

(ii) λα πξνσζήζνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή αθχπληζε πξνο ηα ΑκεΑ,
(iii) λα πξνσζήζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ, πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ΑκεΑ, θαη ησλ
ζπλεηζθνξψλ ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
(β)

Σελ πηνζέηεζε, ζε φια ηα επίπεδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη φια

ηα παηδηά απφ λεαξή ειηθία, κηαο ζπκπεξηθνξάο ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ.
(γ)

Σελ ελζάξξπλζε φισλ ησλ νξγάλσλ ησλ ΜΜΔ λα πξνβάιινπλ ηα ΑκεΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή

πξνο ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο χκβαζεο
(δ)

Σελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αθχπληζεο ζρεηηθά κε ηα ΑκεΑ θαη ηα δηθαηψκαηα

ηνπο.
Άξζξν 9
Πξνζβαζηκόηεηα
1.

Γηα λα επηηξέςνπλ ζηα ΑκεΑ λα δνπλ αλεμάξηεηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο πηπρέο

ηεο δσήο, ηα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηα ΑκεΑ πξφζβαζε, ζε
ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζηελ ελεκέξσζε θαη
επηθνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, θαη ζε άιιεο
εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο, πνπ είλαη αλνηθηέο ή παξέρνληαη ζην θνηλφ, ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο
πεξηνρέο. Απηά ηα κέηξα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ θαη
ησλ θξαγκψλ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηζρχνπλ κεηαμχ άιισλ, γηα:
(α)

Κηίξηα, δξφκνπο, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη άιιεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζρνιεία, νηθίεο, λνζνθνκεία θαη εξγαζηαθφ ρψξν,
(β)

Δλεκέξσζε, επηθνηλσλίεο θαη άιιεο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειεθηξνληθψλ

ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.

2.
(α)

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ επίζεο θαηάιιεια κέηξα γηα:
λα αλαπηχμνπλ, λα δεκνζηνπνηήζνπλ θαη λα επηηεξήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ειαρίζησλ

πξνδηαγξαθψλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλνηθηέο ή παξέρνληαη ζην θνηλφ,
(β)

λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηδησηηθνί θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη

αλνηθηέο ή παξέρνληαη ζην θνηλφ, ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηα ΑκεΑ,
(γ)

λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο πνπ

αληηκεησπίδνπλ ηα ΑκεΑ,
(δ)

λα παξέρνπλ ζε θηίξηα θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη αλνηθηέο ζην θνηλφ, ελδείμεηο ζε

γιψζζα Braille θαη ζε επαλάγλσζηεο θαη επθνινλφεηεο κνξθέο,
(ε)

λα παξέρνπλ κνξθέο δηα δψζεο βνήζεηαο θαη κεζαδφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νδεγψλ,

αλαγλσζηψλ θαη επαγγεικαηηψλ δηεξκελέσλ ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ζε θηίξηα θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλνηθηέο ζην θνηλφ,
(ζη)

λα πξνσζήζνπλ άιιεο θαηάιιειεο κνξθέο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζηα ΑκεΑ γηα λα

εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηελ ελεκέξσζε,
(δ)

λα πξνσζήζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο θαη

επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ (internet),
(ε)

λα πξνσζήζνπλ ην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ πξνζβάζηκσλ

ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσληψλ ζε πξψηκν ζηάδην, έηζη ψζηε απηέο νη
ηερλνινγίεο θαη ηα ζπζηήκαηα λα γίλνπλ πξνζβάζηκα κε ειάρηζην θφζηνο.
Άξζξν 10
Δηθαίσκα ζηε δσή
Σα Κξάηε Μέξε επηβεβαηψλνπλ φηη θάζε αλζξψπηλν νλ έρεη ην εγγελέο δηθαίσκα ζηε δσή θαη
αλαιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηα ΑκεΑ ηελ απνηειεζκαηηθή απφιαπζε
ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο.
Άξζξν 11
Καηαζηάζεηο θηλδύλνπ θαη αλζξσπηζηηθώλ θξίζεσλ
Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ην δηεζλέο δίθαην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ, φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ΑκεΑ
ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζηάζεσλ έλνπιεο ζχξξαμεο, αλζξσπηζηηθψλ
θξίζεσλ θαη ηελ εκθάληζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
Άξζξν 12
Ιζόηηκε αλαγλώξηζε ελώπηνλ ηνπ λόκνπ
1.

Σα Κξάηε Μέξε επηβεβαηψλνπλ φηη ηα ΑκεΑ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαγλσξίδνληαη παληνχ σο

πξφζσπα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ.

2.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ απνιακβάλνπλ ηθαλφηεηα πξνο δηθαηνπξαμία ζηε

βάζε κε ηνπο άιινπο, ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο.
3.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα ΑκεΑ γηα ηελ

ππνζηήξημε ηελ νπνία πηζαλψο λα ρξεηάδνληαη, ζηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνο δηθαηνπξαμία.
4.

Σα Κξάηε Μέξε εμαζθαιίδνπλ φηη φια ηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο

πξνο δηθαηνπξαμία παξέρνπλ θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο εγγπήζεηο γηα λα απνηξέςνπλ ηπρφλ
πξνζβνιή ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Σέηνηεο εγγπήζεηο εμαζθαιίδνπλ
φηη ηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνο δηθαηνπξαμία ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα,
ηε βνχιεζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ, θαη δελ ππφθεηληαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη ζε
αλάξκνζηε επηξξνή, θαη είλαη αλάινγα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο πεξηζηάζεηο ηνπ αηφκνπ, εθαξκφδνληαη
γηα ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφθεηληαη ζε ηαθηηθή επηζεψξεζε απφ κηα αξκφδηα,
αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε αξρή ή δηθαζηηθφ φξγαλν. Οη εγγπήζεηο ζα είλαη αλάινγεο κε ην βαζκφ θαηά
ηνλ νπνίν ηα κέηξα επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ.
5.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ηα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια θαη

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ην ηζφηηκν δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ ηδηνθηεζία ή λα
θιεξνλνκνχλ πεξηνπζία, ζην λα ειέγρνπλ ηα δηθά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη λα έρνπλ ίζε
πξφζβαζε ζηα ηξαπεδηθά δάλεηα, ππνζήθεο θαη άιιεο κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πίζησζεο, θαη λα
εμαζθαιίζνπλ φηη ηα ΑκεΑ δελ ζηεξνχληαη απζαίξεηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπο.
Άξζξν 13
Πξόζβαζε ζηε δηθαηνζύλε
1.

Σα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ ζηα ΑκεΑ ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, ζε ίζε

βάζε κε ηνπο άιινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφβιεςεο ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζηηθήο θαη
ειηθηαθήο πξνζαξκνγήο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ξφιν ηνπο σο άκεζσλ θαη έκκεζσλ
ζπκκεηερφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη σο καξηχξσλ, ζε φιεο ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαθξηηηθψλ θαη άιισλ πξνθαηαξθηηθψλ ζηαδίσλ.
2.

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζηε δηθαηνζχλε, ηα Κξάηε Μέξε ζα

παξέρνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα δηνίθεζεο ηεο δηθαηνζχλεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζσθξνληζηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Άξζξν 14
Ειεπζεξία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζώπνπ
1.

Σα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο:

(α) απνιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ,
(β) δελ ζηεξνχληαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο παξάλνκα ή απζαίξεηα, θαη φηη ε νπνηαδήπνηε ζηέξεζε ηεο
ειεπζεξίαο είλαη ζχκθσλε κε ην λφκν, θαη φηη ε χπαξμε νπνηαζδήπνηε αλαπεξίαο δελ δηθαηνινγεί ζε
θακία πεξίπησζε ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο.
2.

Σα Κξάηε Μέξε εμαζθαιίδνπλ φηη αλ ηα ΑκεΑ ζηεξνχληαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο κέζσ

νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο, ζα δηθαηνχληαη, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ην
δηεζλέο δίθαην δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
αξρέο απηήο ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δηάηαμεο εχινγεο πξνζαξκνγήο.

Άξζξν 15
Ειεπζεξία από βαζαληζηήξηα ή ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία
1.

Καλείο δελ ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα ή ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε ή

ηηκσξία. Δηδηθφηεξα, θαλείο δελ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε ηνπ/ηεο ζε ηαηξηθά ή
επηζηεκνληθά πεηξάκαηα.
2.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα απνηειεζκαηηθά λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, δηθαζηηθά ή άιια

κέηξα γηα λα απνηξέςνπλ ηα ΑκεΑ, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, απφ ην λα ππνβάιινληαη ζε
βαζαληζηήξηα ή ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία
Άξζξν 16
Ειεπζεξία από εθκεηάιιεπζε, βία θαη εμαπάηεζε
1.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά

θαη άιια κέηξα γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα ΑκεΑ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο θαηνηθίαο, απφ φιεο ηηο κνξθέο
εθκεηάιιεπζεο, βίαο θαη εμαπάηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθάλζεσλ πνπ βαζίδεηαη ην θχιν
ηνπο.
2.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε φισλ ησλ κνξθψλ

εθκεηάιιεπζεο, βίαο θαη θαθνπνίεζεο κε ηελ εμαζθάιηζε, εθηφο ησλ άιισλ, θαηάιιεισλ κνξθψλ
βνήζεηαο, πνπ είλαη θηιηθά πξνζθείκελεο ζην θχιν θαη ζηελ ειηθία, θαη ππνζηήξημεο γηα ΑκεΑ θαη ηηο
νηθνγέλεηεο θαη ηα άηνκα πνπ θξνληίδνπλ ηα ΑκεΑ. ηα κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή
πιεξνθνξηψλ θαη εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ απνθπγή, αλαγλψξηζε θαη αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ
εθκεηάιιεπζεο, βίαο θαη θαθνπνίεζεο. Σα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ φηη νη ππεξεζίεο πξνζηαζίαο είλαη
θηιηθά πξνζθείκελεο ζην θχιν θαη ηελ αλαπεξία.
3.

Γηα ηελ πξφιεςε φισλ ησλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο, βίαο θαη θαθνπνίεζεο, ηα Κξάηε Μέξε

δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα λα εμππεξεηνχλ ηα
ΑκεΑ ηεινχλ ππφ απνηειεζκαηηθή επνπηεία απφ αλεμάξηεηεο αξρέο.
4.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζσκαηηθή, γλσζηηθή

θαη ςπρνινγηθή αλάξξσζε, απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ΑκεΑ πνπ γίλνληαη ζχκαηα
3

θάζε κνξθήο εθκεηάιιεπζεο, βίαο θαη θαθνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ θξνληίδαο,
φπσο εαλάξξσζε θαη ε επαλέληαμε, πνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ πγεία,
ηελ επεκεξία, ηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ ιφγσ θχινπ θαη ειηθίαο.
5.

Σα Κξάηε Μέξε εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθέο, θαη εηδηθφηεξα λνκνζεζία

θαη πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηε γπλαίθα θαη ην παηδί, γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη πεξηζηαηηθά
εθκεηάιιεπζεο, βίαο θαη θαθνπνίεζεο θαηά ησλ ΑκεΑ ζα γλσζηνπνηνχληαη, δηεξεπλψληαη θαη φπνπ
απαξαίηεην ζα δηψθνληαη πνηληθά.
Άξζξν 17
Πξνζηαζία ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ αηόκνπ
Κάζε ΑκεΑ έρεη ην δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο ηνπ/ηεο αθεξαηφηεηαο ζε ίζε
βάζε κε ηνπο άιινπο.
Άξζξν 18
Ειεπζεξία κεηαθίλεζεο θαη ηζαγέλεηαο

1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ ζηελ ειεπζεξία κεηαθίλεζεο, ζηελ

ειεπζεξία

επηινγήο

ηφπνπ δηακνλήο

θαη

ζηελ

ηζαγέλεηα,

ζε

ίζε

βάζε

κε

ηνπο

άιινπο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζθάιηζεο φηη ηα ΑκεΑ:
(α) έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηζαγέλεηα θαη δελ ζηεξνχληαη ηεο ηζαγέλεηαο ηνπο
απζαίξεηα ή ιφγσ ηεο αλαπεξίαο,
(β) δελ ζηεξνχληαη ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηεο ηθαλφηεηαο λα απνθηνχλ, θαηέρνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
ηεθκήξηα ηεο ηζαγέλεηαο ηνπο ή άιια ηεθκήξηα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα, ή λα αμηνπνηνχλ ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο φπσο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ
ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο θπθινθνξίαο,
(γ) είλαη ειεχζεξα λα θχγνπλ απφ νπνηαδήπνηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο ηνπο,
(δ) δελ ζηεξνχληαη, απζαίξεηα είηε ιφγσ ηεο αλαπεξίαο, ην δηθαίσκα λα εηζέιζνπλ ζηε δηθή ηνπο ρψξα.
2.

Σα παηδηά κε αλαπεξία εγγξάθνληαη ζην ιεμηαξρείν ακέζσο κεηά ηελ γέλλεζε ηνπο θαη έρνπλ ην

δηθαίσκα νλφκαηνο απφ ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο, ην δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ ηζαγέλεηα θαη, ζην κέηξν
ηνπ δπλαηνχ, ην δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα αλαηξαθνχλ απφ απηνχο.
Άξζξν 19
Να δνπλ αλεμάξηεηα θαη λα απνηεινύλ κέιε ηεο θνηλόηεηαο
Σα Κξάηε Μέξε ζηελ παξνχζα χκβαζε αλαγλσξίδνπλ ην ηζφηηκν δηθαίσκα φισλ ησλ ΑκεΑ λα δνπλ
ζηελ θνηλφηεηα, κε ίζεο επηινγέο κε ηνπο άιινπο, θαη ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια κέηξα
γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πιήξε απφιαπζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ΑκεΑ θαη ηελ πιήξε έληαμε θα
ηζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζθάιηζεο φηη:
(α)

ηα ΑκεΑ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη πνπ θαη κε πνηφλ δνπλ ζε ίζε

βάζε κε ηνπο άιινπο θαη δελ ππνρξενχληαη λα δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο δηακνλήο,
(β)

ηα ΑκεΑ έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα θάζκα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη’ νίθνλ, ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν

δηακνλήο ηνπο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζσπηθήο βνήζεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαβίσζεο θαη ηεο έληαμεο ζηελ
θνηλφηεηα, θαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο απνκφλσζεο ή απνθιεηζκνχ απφ ηελ θνηλφηεηα,
(γ) ππεξεζίεο ηεο θνηλφηεηαο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ είλαη δηαζέζηκεο ζε ίζε
βάζε κε ηνπο άιινπο ζηα ΑκεΑ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο.
Άξζξν 20
Αηνκηθή Κηλεηηθόηεηα
Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αηνκηθή θηλεηηθφηεηα κε ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή αλεμαξηεζία γηα ηα ΑκεΑ, ζπκπεξηιακβάλνληαο:
(α)

ηε δηεπθφιπλζε ηεο αηνκηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ ΑκεΑ κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν ηεο επηινγήο

ηνπο, θαη ζε νηθνλνκηθά αλεθηφ θφζηνο,

(β)

ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΑκεΑ ζε πνηνηηθά βνεζήκαηα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο, ζε

ζπζθεπέο,

ππνζηεξηθηηθέο

ηερλνινγίεο

θαη

κνξθέο

έκςπρεο

βνήζεηαο

θαη

κεζαδφλησλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο λα είλαη δηαζέζηκνη ζε νηθνλνκηθά αλεθηφ θφζηνο,
(γ) ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα ΑκεΑ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπο θαη ζην
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηα ΑκεΑ,
(δ) ηελ ελζάξξπλζε ησλ νληνηήησλ πνπ παξάγνπλ βνεζήκαηα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, ζπζθεπέο θαη
ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο, λα ιάβνπλ ππφςε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ΑκεΑ.

Άξζξν 21
Ειεπζεξία έθθξαζεο θαη γλώκεο θαη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθόξεζε
Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα ΑκεΑ κπνξνχλ λα
αζθνχλ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη γλψκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο λα
αλαδεηνχλ, λα ιακβάλνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο θαη
κέζσ φισλ ησλ εηδψλ επηθνηλσλίαο ηεο επηινγήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο
χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λα:
(α)

παξέρνπλ ζηα ΑκεΑ πιεξνθφξεζε, πνπ πξννξίδεηαη γηα ην επξχηεξν θνηλφ, ζε πξνζβάζηκεο

κνξθέο θαη ηερλνινγίεο θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο ελ επζέησ ρξφλν θαη ρσξίο
πξφζζεηφ θφζηνο.
(β)

απνδέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ λνεκαηηθψλ γισζζψλ, Braille, βνεζεηηθήο θαη

ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο, θαη φισλ ησλ άιισλ πξνζβάζηκσλ κέζσλ, κεζφδσλ θαη κνξθψλ
επηθνηλσλίαο ηεο επηινγήο ησλ ΑκεΑ ζε επίζεκεο ζπλδηαιιαγέο.
(γ)

πξνηξέπνπλ ηδησηηθνχο παξάγνληεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην επξχηεξν θνηλφ

,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζηα ΑκεΑ ζε
πξνζβάζηκεο θαη εχρξεζηεο κνξθέο,
(δ)

ελζαξξχλνπλ ηα ΜΜΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ,

γηα λα θάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνζβάζηκεο ζηα ΑκεΑ,
(ε)

αλαγλσξίζνπλ θαη πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε ησλ λνεκαηηθψλ γισζζψλ.

Άξζξν 22
Σεβαζκόο ηεο ηδησηηθήο δσήο
1.

Καλέλα ΑκεΑ, αλεμαξηήησο ηφπνπ δηακνλήο ή θαζεζηψηνο δηαβίσζεο, δελ ζα ππφθεηηαη ζε

απζαίξεηε ή παξάλνκε επέκβαζε ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, θαηνηθία, ή αιιεινγξαθία ή άιιεο κνξθέο
επηθνηλσλίαο ή δελ ζα ππφθεηηαη ζε παξάλνκεο πξνζβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ θαη ηεο θήκεο ηνπ. Σα ΑκεΑ
έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο απφ ην λφκν ζε θάζε ηέηνηα επέκβαζε ή πξνζβνιή.
2.

Σα Κξάηε Μέξε πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πγείαο θαη

επαλέληαμεο ησλ ΑκεΑ, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο.
Άξζξν 23

Σεβαζκόο γηα ηελ νηθία θαη ηελ νηθνγέλεηα
1.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαιείςνπλ ηε δηάθξηζε

θαηά ησλ ΑκεΑ ζε φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κ εην γάκν, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ παηξφηεηα/ κεηξφηεηα θαη ηηο
ζπλαλαζηξνθέο, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη:
(α)

αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ πνπ είλαη ζε ειηθία γάκνπ λα παληξεχνληαη θαη λα

δεκηνπξγνχλ νηθνγέλεηα, εθφζνλ ππάξρεη ειεχζεξε θαη πιήξεο ζπγθαηάζεζε ησλ ζπδχγσλ,
(β)

αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ λα απνθαζίδνπλ ειεχζεξα θαη ππεχζπλα γηα ηνλ

αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ζα απνθηήζνπλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα ηα απνθηήζνπλ θαη
λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ειηθηαθά θαηάιιειε πιεξνθφξεζε θαη ζε εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη
ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαη φηη ηνπο παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ,
(γ)

ηα ΑκεΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ, δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζε ίζε

βάζε κε ηνπο άιινπο.
2.

Σα Κξάηε Μέξε εμαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ΑκεΑ, φζνλ αθνξά ηελ

θεδεκνλία, ηε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, ηελ πηνζεζία ησλ παηδηψλ ή ζπλαθψλ ηδξπκάησλ, φπνπ απηέο
νη έλλνηεο ππάξρνπλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ
ζα είλαη θπξίαξρν. Σα Κξάηε Μέξε πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζηα ΑκεΑ θαηά ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ.
3.

Σα Κξάηε Μέξε εμαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά κε αλαπεξία έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ην

δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Με ζθνπφ λα πξαγκαηψζνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά θαη
ηελ πξφιεςε ηεο θαηαπίεζεο, ηεο εγθαηάιεηςεο, ηεο παξακέιεζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία, ηα Κξάηε Μέξε αλαιακβάλνπλ λα παξέρνπλ έγθαηξε θαη πεξηεθηηθή
πιεξνθφξεζε, ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε ζηα παηδηά κε αλαπεξία θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
4. Σα Κξάηε Μέξε εμαζθαιίδνπλ φηη ην παηδί δελ ζα απνρσξίδεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ παξά ηε ζέιεζε
ηνπ, εθηφο αλ νη αξκφδηεο αξρέο απνθαζίζνπλ κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθήο αλαζεψξεζεο θαη ζχκθσλα
κε ην εθαξκνζηέν δίθαην θαη δηαδηθαζίεο, φηη ν ρσξηζκφο απηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ
παηδηνχ. ε θακία πεξίπησζε θαλέλα παηδί δελ ζα ρσξηζηεί απφ ηνπο γνλείο ηνπ βάζεη ηεο αλαπεξίαο,
είηε ηνπ παηδηνχ, είηε ηνπ ελφο, είηε θαη ησλ δχν γνλέσλ.
5.

Σα Κξάηε Μέξε αλαιακβάλνπλ, φπνπ ε νηθνγέλεηα αδπλαηεί λα θξνληίζεη γηαη ν παηδί κε

αλαπεξία, λα παξέρνπλ κε θάζε κέζν ελαιιαθηηθή θξνληίδα εληφο ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο θαη φπνπ
δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί απηφ, εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη πάιη ζε νηθνγελεηαθφ ζρεκαηηζκφ.
Άξζξν 24
Εθπαίδεπζε
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ εθπαίδεπζε. Με ζθνπφ λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ ρσξίο δηάθξηζε θαη βάζεη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, ηα Κξάηε Μέξε
εμαζθαιίδνπλ έλα ζχζηεκα εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη δηα βίνπ κάζεζε πνπ
απνζθνπεί:

(α)

ζηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ θαη ηελ αίζζεζε αμηνπξέπεηαο θαη

απηνεθηίκεζεο, θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηηο ζεκειηψδεηο
ειεπζεξίεο θαη ηελ αλζξψπηλε πνηθηινκνξθία,
(β)

ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ ηαιέλησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ΑκεΑ, φπσο

επίζεο θαη ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζην κέγηζην βαζκφ,
(γ)

ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ΑκεΑ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζε κηα ειεχζεξε

θνηλσλία.
2.

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ηα Κξάηε Μέξε εμαζθαιίδνπλ φηη:

(α)

ηα ΑκεΑ δελ απνθιείνληαη απφ ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο αλαπεξίαο, θαη φηη ηα

παηδηά κε αλαπεξία δελ απνθιείνληαη απφ ηε δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ή ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ιφγσ ηεο αλαπεξίαο,
(β)

ηα ΑκεΑ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα εληαμηαθή, πνηνηηθή θαη δσξεάλ πξσηνβάζκηα

εθπαίδεπζε θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο
δνπλ,
(γ)
(δ)

παξέρεηαη εχινγε πξνζαξκνγή ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ,
ηα ΑκεΑ ζα ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη, εληφο ηνπ γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ

ζπζηήκαηνο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε,
(ε)

απνηειεζκαηηθά εμαηνκηθεπκέλα κέηξα ππνζηήξημεο παξέρνληαη ζε πεξηβάιινληα πνπ

κεγηζηνπνηνχλ ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο πιήξνπο έληαμεο.
3.

Σα Κξάηε Μέξε δηεπθνιχλνπλ ηα ΑκεΑ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ηφζνλ σο πξνο ην πσο ζα

δηάγνπλ ηε δσή ηνπο, φζνλ θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πιήξε
θαη ίζε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη σο κέιε ηεο θνηλσλίαο. Γη’ απηφ, ηα Κξάηε Μέξε
ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
(α)

δηεπθφιπλζε ηεο εθκάζεζεο Braille, ησλ ελαιιαθηηθψλ θεηκέλσλ, βνεζεηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ

κεζφδσλ, κέζσλ θαη κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, θαη
δηεπθφιπλζεο ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο απφ/πξνο άηνκα/νκάδεο ζρεηηθέο κε ηελ αλαπεξία,
(β)

δηεπθφιπλζε ηεο εθκάζεζεο ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο γισζζηθήο

ηαπηφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο ησλ θσθψλ,
(γ)

δηαζθάιηζε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ παηδηψλ πνπ είλαη ηπθιά, θσθά

ή θσθψηπθια, παξέρεηαη ζηηο πην θαηάιιειεο γιψζζεο θαη κεζφδνπο θαη κέζα επηθνηλσλίαο γηα ην
άηνκν, θαη ζε πεξηβάιινλ πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.
4.

Γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ηα Κξάηε

Μέξε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφζιεςε δαζθάισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δαζθάισλ
κε αλαπεξία, νη νπνίνη είλαη εηδηθεπκέλνη ζηελ λνεκαηηθή γιψζζα θαη/ή ζηελ γιψζζα Braille, θαη γηα ηελ
εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ θαη πξνζσπηθνχ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Σέηνηα εθπαίδεπζε ελζσκαηψζεη ηελ επαηζζεζία γηα ζέκαηα αλαπεξίαο θαη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ

βνεζεηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ, κέζσλ θαη κνξθψλ επηθνηλσλίαο, εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη
πιηθνχ γηα ππνζηήξημε ησλ ΑκεΑ.
5.

Σα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γεληθή

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζηελ ελήιηθε εθπαίδεπζε θαη ζηε δηα
βίνπ κάζεζε ρσξίο δηάθξηζε θαη ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο. Ωο πξνο απηφ, ηα Κξάηε Μέξε
δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή εχινγεο πξνζαξκνγήο ζηα ΑκεΑ.
Άξζξν 25
Υγεία
Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ απφιαπζε ηνπ πςειφηεξνπ πξνζδνθψκελνπ
πξνηχπνπ πγείαο ρσξίο δηάθξηζε κε βάζε ηελ αλαπεξία. Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια
κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ είλαη θηιηθά
πξνζθείκελεο ζηηο δηαθξίζεηο ησλ δχν θχισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθαηάζηαζεο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. πγθεθξηκέλα, ηα Κξάηε Μέξε:
(α)

παξέρνπλ ζηα ΑκεΑ ζην ίδην εχξνο, πνηφηεηα θαη επίπεδν, δσξεάλ ή αλεθηνχ θφζηνπο παξνρέο

πγείαο θαη πξνγξάκκαηα ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
ζεμνπαιηθή δσή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη κε πξνγξάκκαηα
ζρεδηαζκέλα βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ δεκφζηα πγεία,
(β)

παξέρνπλ ζηα ΑκεΑ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο εηδηθά γηα ηηο αλαπεξίεο ηνπο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξψηκεο αλαγλψξηζεο θαη επέκβαζεο φηαλ είλαη απαξαίηεην, θαη
ππεξεζίεο

ζρεδηαζκέλεο

λα

ειαρηζηνπνηνχλ

θαη

λα

απνηξέπνπλ

πεξαηηέξσ

αλαπεξίεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ,
(γ)

παξέρνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο πγείαο, φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο θνηλφηεηεο ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ,
(δ)

απαηηνχλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο λα παξέρνπλ πεξίζαιςε ίδηαο πνηφηεηαο ζηα ΑκεΑ φπσο

θαη ζηα άιια άηνκα, θαη κε βάζε ηελ ειεχζεξε θαη ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο
γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ απηνλνκία θαη ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηαθήξπμεο εζηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ δεκφζηα θαη ηδησηηθή πεξίζαιςε,
(ε)

απαγνξεχνπλ ηε δηάθξηζε θαηά ησλ ΑκεΑ φηαλ ηνπο παξέρεηαη αζθάιεηα πγείαο, θαη αζθάιεηα

δσήο, φπνπ ηέηνηα αζθάιεηα πξνβιέπεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κε
δίθαην θαη ινγηθφ ηξφπν,
(ζη)

πξνιακβάλνπλ ηε δηαθξίλνπζα άξλεζε πεξίζαιςεο ή ππεξεζηψλ πγείαο ή ηξνθήο θαη πγξψλ

ιφγσ ηεο αλαπεξίαο.
Άξζξν 26
Ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη απνθαηάζηαζε
1.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο

ππνζηήξημεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ζε άηνκα/νκάδεο ζρεηηθέο κε ηελ αλαπεξία, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηα
ΑκεΑ λα απνθηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε κέγηζηε αλεμαξηεζία, πιήξε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή,
θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε θαη ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο πηπρέο

ηεο δσήο. Ωο πξνο απηφ ηα Κξάηε Μέξε νξγαλψλνπλ, ελδπλακψλνπλ θαη επεθηείλνπλ πεξηεθηηθέο
ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα έληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο, εηδηθά ζηνπο ηνκείο πγείαο, απαζρφιεζεο,
εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα:
(α)

λα μεθηλνχλ φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα, θαη λα βαζίδνληαη ζε πνιχ πεηζαξρηθή αμηνιφγεζε ησλ

αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ,
(β)

λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ έληαμε ζηελ θνηλφηεηα θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο

θνηλσλίαο, λα είλαη εζεινληηθά θαη δηαζέζηκα ζηα ΑκεΑ φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο θνηλφηεηεο
ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
2.

Σα Κξάηε Μέξε πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε αξρηθήο θαη δηαξθνχο εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηψλ θαη

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε ππεξεζίεο έληαμεο θαη απνθαηάζηαζεο.
3.

Σα Κξάηε Μέξε πξνσζνχλ ηε δηαζεζηκφηεηα, γλψζε θαη ρξήζε βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ θαη

ηερλνινγηψλ, ζρεδηαζκέλα γηα ΑκεΑ, ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη ηελ απνθαηάζηαζε.
Άξζξν 27
Εξγαζία θαη Απαζρόιεζε
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ εξγαζία, ζε ίζε βάζε κε ηνπο

άιινπο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηε δπλαηφηεηα λα δήζνπλ απφ ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ
επηιέμεη κε ειεχζεξε βνχιεζε ή γηα ηελ νπνία έρνπλ γίλεη απνδεθηά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε
πεξηβάιινλ απαζρφιεζεο πνπ είλαη αλνηθηφ, έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα έληαμε θαη είλαη πξνζβάζηκν ζηα
ΑκεΑ. Σα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ
εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ απνθηνχλ αλαπεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο
απαζρφιεζεο, ιακβάλνληαο θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεζίαο, κεηαμχ άιισλ:
(α)

απαγνξεχνπλ ηε δηάθξηζε βάζεη αλαπεξίαο ζε ζρέζε κε φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο

κνξθέο ηεο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ επάλδξσζεο, πξφζιεςεο θαη
απαζρφιεζεο, ζπλέρεηαο ηεο απαζρφιεζεο, επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο,
(β)

πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, γηα δίθαηεο θαη επλντθέο

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο απνδεκίσζεο γηα ηελ
εξγαζία ίζεο αμίαο, γηα αζθαιείο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζηαζίαο απφ παξελφριεζε θαη γηα απνθαηάζηαζε παξαπφλσλ,
(γ)

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα εξγαηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο

δηθαηψκαηα ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο,
(δ)

δηεπθνιχλνπλ ηα ΑκεΑ λα έρνπλ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζε γεληθά ηερληθά θαη

επαγγεικαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ

πξνγξάκκαηα,

ζε

ππεξεζίεο

εχξεζεο

εξγαζίαο

θαη

ζε

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζπλερή εθπαίδεπζε,
(ε)

πξνσζνχλ δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο γηα ηα ΑκεΑ ζηελ αγνξά

εξγαζίαο, φπσο θαη βνήζεηα ζηελ εχξεζε, απφθηεζε, δηαηήξεζε θαη επηζηξνθή ζηελ απαζρφιεζε,

(ζη)

πξνσζνχλ δπλαηφηεηεο γηα απηναπαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη

μεθίλεκα επηρείξεζεο,
(δ)
(ε)

απαζρνινχλ ΑκεΑ ζην δεκφζην ηνκέα,
πξνσζνχλ ηελ απαζρφιεζε ησλ ΑκεΑ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κέζσ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη

κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα ζεηηθήο δξάζεο, πξσηνβνπιίεο θαη άιια
κέηξα,
(η)

δηαζθαιίδνπλ φηη εχινγε πξνζαξκνγή παξέρεηαη ζηα ΑκεΑ ζην ρψξν εξγαζίαο,

(θ)

πξνσζνχλ ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απφ ηα ΑκεΑ ζηελ αλνηθηή αγνξά εξγαζίαο,

(ι)

πξνσζνχλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο, δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο θαη

επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία γηα ηα ΑκεΑ.
Σα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ δελ ηεινχλ ππφ θαηάζηαζε δνπιείαο ή

2.

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη πξνζηαηεχνληαη ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο απφ ηελ θαηαλαγθαζηηθή
εξγαζία.
Άξζξν 28
Ιθαλνπνηεηηθό επίπεδν δηαβίσζεο θαη θνηλσληθή πξνζηαζία
1.

Σα Κξάηε Mέξε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαβίσζεο

γηα ηα ίδηα θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο δηαηξνθήο, ελδπκαζίαο θαη
ζηέγαζεο, ζπγρξφλσο δε θαη ην δηθαίσκα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπο, θαη
ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελπξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ρσξίο
δηάθξηζε ιφγσ ηεο αλαπεξίαο.
2.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ζηελ

απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ρσξίο δηάθξηζε ιφγσ ηεο αλαπεξίαο θαη ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα
γηα λα εγγπεζνχλ θαη λα πξνσζήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ γηα:
(α)

λα εμαζθαιίζνπλ ίζε πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε ππεξεζίεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ θαη λα

εμαζθαιίζνπλ πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο θαη νηθνλνκηθά αλεθηέο ππεξεζίεο, εμνπιηζκφ θαη άιιε βνήζεηα
γηα ζρεηηθέο κε ηελ αλαπεξία αλάγθεο,
(β) λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ κε αλαπεξία
θαη ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξνγξάκκαηα
εμάιεηςεο θηψρεηαο,
(γ)

λα δηαζθαιίζνπλ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο

θηψρεηαο, ζε βνήζεηα απφ ην θξάηνο, φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αλαπεξία δαπάλεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο επαξθνχο εθπαίδεπζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη θξνληίδα
αλάπαπιαο,
(δ) λα δηαζθαιίζνπλ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε θξαηηθά πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο,
(ε) λα δηαζθαιίζνπλ ίζε πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε ζπληαμηνδνηηθά επηδφκαηα θαη πξνγξάκκαηα.

Άξζξν 29
Σπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηθό θαη δεκόζην βίν
Σα Κξάηε Μέξε εγγπψληαη ζηα ΑκεΑ πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα απνιακβάλνπλ ζε
ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε:
(α)

λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά θαη πιήξσο ζηνλ

πνιηηηθφ θαη δεκφζην βίν ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, άκεζα ή κέζσ εθπξνζψπσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη
κε ειεχζεξε βνχιεζε, ζπκπεξηιαβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ΑκεΑ λα
εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, κεηαμχ άιισλ:
(i)

εμαζθαιίδνληαο φηη νη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα πιηθά είλαη θαηάιιεια,

πξνζβάζηκα, επθνινλφεηα θαη εχρξεζηα,
(ii)

πξνζηαηεχνληαο ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ λα ςεθίδνπλ κε κπζηηθή ςήθν ζηηο εθινγέο θαη ζε

δεκνςεθίζκαηα ρσξίο εθθνβηζκφ, θαη λα ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα ζε εθινγέο, λα ππεξεηνχλ
απνηειεζκαηηθά ην πνιηηηθφ αμίσκα θαη λα επηηεινχλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ζε φια ηα θπβεξλεηηθά
επίπεδα, δηεπθνιχλνληαο ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην,
(iii)

εγγπφκελα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε βνχιεζεο ησλ ΑκεΑ σο εθιεθηφξσλ, θαη σο πξνο απηφ φπνπ

είλαη απαξαίηεην, θαηφπηλ δηθνχ ηνπο αηηήκαηνο, κε ην λα επηηξέπεηαη ε βνήζεηα ζηελ ςήθν απφ έλα
άηνκν δηθήο ηνπο επηινγήο.
(β)

πξνσζνχλ ελεξγά έλα πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ηα ΑκεΑ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ

απνηειεζκαηηθά θαη πιήξσο ζηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζεκάησλ, ρσξίο δηάθξηζε θαη ζε ίζε βάζε κε
ηνπο άιινπο, θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δεκφζην βίν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
(i)

ηεο ζπκκεηνρήο ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπλδέζκνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην

δεκφζην θαη πνιηηηθφ βίν ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δηνίθεζε ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ,
(ii)

ηνπ ζρεκαηηζκνχ νξγαλψζεσλ γηα ηα ΑκεΑ θαη ηεο πξνζρψξεζεο ηνπο ζε απηέο, γηα λα

αληηπξνζσπεχνπλ ηα ΑκεΑ ζε δηεζλέο, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.
Άξζξν 30
Σπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, ηελ ςπραγσγία, ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη ηνλ αζιεηηζκό
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ λα ζπκκεηέρνπλ, ζε ίζε βάζε κε ηνπο

άιινπο, ζηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ΑκεΑ:
(α)
(β)

απνιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην πνιηηηζηηθφ πιηθφ ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο,
απνιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε ηαηλίεο, ζην ζέαηξν θαη ζε

άιιεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο,
(γ)

απνιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ηφπνπο πνιηηηζηηθψλ παξαζηάζεσλ ή ππεξεζηψλ, φπσο

ζέαηξα, κνπζεία, θηλεκαηνγξάθνη, βηβιηνζήθεο θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, θαη, ζην βαζκφ πνπ
θαζίζηαηαη δπλαηφ, απνιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα κλεκεία θαη ζηνπο ρψξνπο/αμηνζέαηα εζληθήο
πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο.

2.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηα ΑκεΑ λα έρνπλ ηε

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο, θαιιηηερληθέο θαη δηαλνεηηθέο
δπλαηφηεηεο, φρη κφλν πξνο φθεινο ηνπο, αιιά θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θνηλσλίαο.
3.

Σα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην, λα

δηαζθαιίζνπλ φηη νη λφκνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ
απνηεινχλ έλα παξάινγν ή κεξνιεπηηθφ εκπφδην γηα πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζε πνιηηηζηηθφ πιηθφ.
4.

Σα ΑκεΑ δηθαηνχληαη, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο

εηδηθήο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο ηαπηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνεκαηηθήο θαη ηεο
παηδείαο/αγσγήο ησλ θσθψλ.
5.

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηα ΑκεΑ λα ζπκκεηέρνπλ επί ίζνηο φξνηο ζε ςπραγσγηθέο, θαη

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα Κξάηε Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα:
(α)

λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ησλ ΑκεΑ ζηελ

έληαμε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα,
(β)

λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα νξγαλψλνπλ, αλαπηχζζνπλ θαη

ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία θαη ζε ςπραγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη, σο πξνο απηφ, ελζαξξχλνπλ ηελ παξνρή, ζε βάζε ηζφηεηαο κε ηνπο άιινπο, ηεο
θαηάιιειεο θαζνδήγεζεο, εθπαίδεπζεο θαη πφξσλ,
(γ)

λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ έρνπλ πξφζβαζε ζε αζιεηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη ηνπξηζηηθέο

ηνπνζεζίεο,
(δ)

λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά ΑκεΑ έρνπλ ίζε πξφζβαζε κε ηα άιια παηδηά ζηε ζπκκεηνρή ζε

παηρλίδη, ςπραγσγία θαη ειεχζεξν ρξφλν θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο,
(ε)

λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ΑκεΑ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ εθείλνπο πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηε δηνξγάλσζε ησλ ςπραγσγηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Άξζξν 31
Σηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαιακβάλνπλ λα ζπιιέμνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ζηαηηζηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ, λα δηεπθνιχλνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπο θαη λα εθαξκφζνπλ
πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε παξνχζα χκβαζε. Η δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη
δηαηήξεζεο πιεξνθνξηψλ ζα:
(α)

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο λνκηθά ζεζπηζκέλεο δηθιείδεο αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ν ζεβαζκφο
γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ ΑκεΑ,
(β)

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο δηεζλψο απνδεθηνχο θαλφλεο ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα

ηνπ αλζξψπνπ θαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη νη εζηθέο αξρέο θαηά ηε ζπιινγή θαη ρξήζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.

2.

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν ζα αλαιχνληαη θαηάιιεια θαη ζα

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Κξαηψλ
Μεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΑκεΑ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
3.

Σα Κξάηε Μέξε αμηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο δηαζπνξάο απηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζηα ΑκεΑ θαη άιινπο.
Άξζξν 32
Δηεζλήο Σπλεξγαζία
1.

Σα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πξνψζεζήο ηεο, ζε

ππνζηήξημε ησλ εζληθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο
παξνχζαο χκβαζεο, θαη ιακβάλνπλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα σο πξνο απηφ, κεηαμχ ησλ
θξαηψλ θαη, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζε ζπλεξγαζία κε ζρεηηθνχο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθνχο
νξγαληζκνχο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα νξγαληζκνχο ΑκεΑ. Σέηνηα κέηξα ζα
κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:
(α)

ηε δηαζθάιηζε φηη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ δηεζλνχο

αλάπηπμεο, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ΑκεΑ θαη είλαη πξνζβάζηκε ζε απηά
(β)

ηε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο ελδπλάκσζεο δπλαηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέζσ

ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ,
(γ)

ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ έξεπλα θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή

γλψζε,
(δ)

ηελ

παξνρή,

φπνπ

θξίλεηαη

απαξαίηεην,

ηερληθήο

θαη

νηθνλνκηθήο

βνήζεηαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο δηαλνκήο πξνζβάζηκσλ θαη
βνεζεηηθψλ ηερλνινγηψλ, θαη κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγηψλ.
2.

Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ αληίθεηληαη κε πξνθαηάιεςε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε

Κξάηνπο Μέξνπο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε.
Άξζξν 33
Εζληθή εθαξκνγή θαη επνπηεία
1.

Σα Κξάηε Μέξε, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηνπο, νξίδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θνκβηθά

ζεκεία εληφο ηεο θπβέξλεζεο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαη ζα
εμεηάζνπλ ηελ εγθαζίδξπζε ή ζρεκαηηζκφ ελφο ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ εληφο ηεο θπβέξλεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
2.

Σα Κξάηε Μέξε, ζε ζπκθσλία κε ηα λνκνζεηηθά θαη εθηειεζηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, δηαηεξνχλ,

εληζρχνπλ, νξίδνπλ ή δεκηνπξγνχλ εληφο ηνπ Κξάηνπο Μέξνπο, έλα πιαίζην, ζπκπεξηιακβάλνληαο έλαλ
ή πεξηζζφηεξνπο αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο, θαηάιιεινπο γηα λα πξνσζήζνπλ, λα δηαζθαιίζνπλ θαη
λα επνπηεχζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηε δεκηνπξγία ελφο
ηέηνηνπ κεραληζκνχ, ηα Κξάηε Μέξε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαζεζηψο
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ ζεζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ.

3.

Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηδηαίηεξα ηα ΑκεΑ θαη νη νξγαλψζεηο πνπ ηα αληηπξνζσπεχνπλ,

εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηε δηαδηθαζία επίβιεςεο.
Άξζξν 34
Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία
1.

Ιδξχεηαη Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ (ζην εμήο Δπηηξνπή), ε νπνία επηηειεί ηα

θαζήθνληα πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ.
2.

Η Δπηηξνπή απνηειείηαη, θαηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, απφ δψδεθα

εκπεηξνγλψκνλεο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε εμήληα επηθπξψζεσλ ή πξνζρσξήζεσλ ζηε χκβαζε, ν
αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα απμεζεί θαηά έμη κέιε, θηάλνληαο ην κέγηζην αξηζκφ ησλ
δεθανθηψ κειψλ.
3.

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ππεξεηνχλ ππφ ηελ αηνκηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη δηαζέηνπλ πςειφ ήζνο θαη

αλαγλσξηζκέλε ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα χκβαζε. Καηά ηελ
πξφηαζε ησλ ππνςεθίσλ ηνπο, ηα Κξάηε Μέξε ζα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην άξζξν 4,3 ηεο παξνχζαο
χκβαζεο.
4.

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηα Κξάηε Μέξε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δίθαηε

γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ πνιηηηζκνχ θαη ησλ θπξηφηεξσλ
λνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηζνξξνπεκέλε εθπξνζψπεζε ησλ δπν θχισλ θαη ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ
κε αλαπεξία.
5.

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ θαηάινγν πξνζψπσλ πνπ

πξνηείλνληαη απφ ηα Κξάηε Μέξε θαη έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ησλ Κξαηψλ Μεξψλ, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Γηάζθεςεο ησλ Κξαηψλ Μεξψλ. ε απηέο ηηο ζπλεδξηάζεηο, ζηηο νπνίεο ηα δχν ηξίηα ησλ Κξαηψλ Μεξψλ
ζπληζηνχλ απαξηία, ηα άηνκα ηα νπνία εθιέγνληαη γηα ηελ Δπηηξνπή είλαη εθείλα ηα νπνία
ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ θαη κηα απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ Κξαηψλ Μεξψλ ηα νπνία είλαη παξφληα θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
6.

Οη πξψηεο εθινγέο πξέπεη λα δηεμαρζνχλ ην αξγφηεξν έμ ηκήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζέζεο

ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κήλεο πξηλ απφ θάζε εκεξνκελία εθινγψλ, ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ απεπζχλεη κηα έγγξαθε πξφζθιεζε ζηα Κξάηε Μέξε λα
ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηνπο εληφο δχν κελψλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο εηνηκάδεη
ζηε ζπλέρεηα θαηάινγν, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί σο
ππνςήθηνη, κε έλδεημε ησλ Κξαηψλ Μεξψλ πνπ ηνπο έρνπλ πξνηείλεη, θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηα Κξάηε
Μέξε ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
7.

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη γηα κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. Έρνπλ δηθαίσκα

επαλεθινγήο κηα αθφκε θνξά. Όκσο, ε ζεηεία έμη εθ ησλ κειψλ πνπ εθιέρηεθαλ ζηηο πξψηεο εθινγέο
ιήγεη ζην ηέινο δχν εηψλ. Ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο εθινγέο, ηα νλφκαηα απηψλ ησλ έμη κειψλ
επηιέγνληαη κε θιήξν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ζπλεδξίαζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
8.

Οη εθινγέο ησλ έμη επηπξφζζεησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηεμαγσγή

ησλ ηαθηηθψλ εθινγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

9.

Αλ έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο απνβηψζεη ή παξαηηεζεί ή δειψζεη φηη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν

δελ κπνξεί λα εθηειεί πιένλ ηα θαζήθνληα ηεο/ηνπ, ην Κξάηνο Μέξνο ην νπνίν είρε πξνηείλεη ην
ζπγθεθξηκέλν κέινο, δηνξίδεη έλαλ εκπεηξνγλψκνλα πνπ έρεη ηα πξνζφληα θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ πεξηγξάθνληαη εθηελψο ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα λα ππεξεηήζεη ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο πνπ απνκέλεη.
10.
11.

Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ.
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ παξέρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο
παξνχζαο χκβαζεο, θαη ζπγθαιεί ηελ αξρηθή ηεο ζπλεδξίαζε.
12.

Με ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ηα κέιε ηεο ηδξπζείζαο

Δπηηξνπήο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ιακβάλνπλ ακνηβή πξνεξρφκελε απφ ηνπο πφξνπο
ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ππφ ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζπλζήθεο ηηο νπνίεο δχλαηαη λα απνθαζίδεη ε
πλέιεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκαληηθέο επζχλεο ηεο Δπηηξνπήο.
13.

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο απνιακβάλνπλ ηηο δηεπθνιχλζεηο, ηα πξνλφκηα θαη ηηο αζπιίεο ησλ

εκπεηξνγλσκφλσλ ζε απνζηνιή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά ηκήκαηα
ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηηο Αζπιίεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.
Άξζξν 35
Εθζέζεηο από ηα Κξάηε Μέξε
1.

Κάζε Κξάηνο Μέξνο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ

Δζλψλ, κηα πεξηεθηηθή έθζεζε φζνλ αθνξά ζηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη φζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε,
εληφο δχν εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο χκβαζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Κξάηνο Μέξνο.
2.

Αθνινχζσο, ηα Κξάηε Μέξε ππνβάιινπλ δηαδνρηθέο εθζέζεηο ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα

θαη επηπιένλ νπνηεδήπνηε ην δεηήζεη ε Δπηηξνπή.
3.

Η Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα νπνηεζδήπνηε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εθαξκφζηκεο ζην

πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ.
4.

Κξάηνο Μέξνο ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη κηα πεξηεθηηθή αξρηθή έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή δελ

ρξεηάδεηαη, ζηηο επφκελεο εθζέζεηο ηνπ, λα επαλαιάβεη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο παξείρε πξνεγνπκέλσο.
Όηαλ πξνεηνηκάδνπλ ηηο εθζέζεηο γηα ηελ Δπηηξνπή, ηα Κξάηε Μέξε θαινχληαη λα ην θάλνπλ ζε κία
αλνηθηή θαη δηαθαλή δηαδηθαζία θαη λα ιάβνπλ επηκειψο ππφςε ηνπο ηε δηάηαμε πνπ πεξηγξάθεθε ζην
άξζξν 4,παξάγξαθνο 3, ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
5.

Οη εθζέζεηο κπνξνχλ λα ππνδεηθλχνπλ παξάγνληεο θαη δπζθνιίεο πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
Άξζξν 36
Εμέηαζε ησλ εθζέζεσλ
1.

Κάζε έθζεζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο πξνηάζεηο θαη ηηο

γεληθέο ζπζηάζεηο γηα ηηο εθζέζεηο, θαη ηηο πξνσζεί ζην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο. Σν Κξάηνο Μέξνο
κπνξεί λα απαληήζεη ζηελ Δπηηξνπή κε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηιέμεη. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα

δεηήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηα Κξάηε Μέξε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο
χκβαζεο.
2.

Αλ έλα Κξάηνο Μέξνο είλαη ππεξβνιηθά εθπξφζεζκν σο πξνο ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο, ε

Δπηηξνπή κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη ζην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο ηελ αλάγθε λα εμεηάζεη ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν Κξάηνο Μέξνο, βάζεη αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο
πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ Δπηηξνπή, αλ ε ζρεηηθή έθζεζε δελ ππνβιεζεί εληφο ηξηψλ κελψλ κεηά ηε
γλσζηνπνίεζε. Η Δπηηξνπή θαιεί ην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηελ
εμέηαζε. Αλ ην Κξάηνο Μέξνο απαληήζεη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3.

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ δηαβηβάδεη ηηο εθζέζεηο ζε φια ηα Κξάηε Μέξε.

4.

Σα Κξάηε Μέξε θαζηζηνχλ επξέσο πξνζηηέο ηηο εθζέζεηο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο θαη

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο πξνηάζεηο θαη ηηο γεληθέο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε απηέο ηηο εθζέζεηο.
5.

Η Δπηηξνπή δηαβηβάζεη, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ζηηο Δηδηθεπκέλεο Οξγαλψζεηο, Σακεία θαη

Πξνγξάκκαηα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, θαη ζε άιια αξκφδηα φξγαλα, εθζέζεηο απφ ηα Κξάηε Μέξε κε
ζθνπφ λα απεπζχλνπλ αίηεκα ή έλδεημε γηα αλάγθε ηερληθήο ζπκβνπιήο ή βνήζεηαο καδί κε ηηο
παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εάλ ππάξρνπλ, ζε απηά ηα αηηήκαηα ή ηηο ελδείμεηο.
Άξζξν 37
Σπλεξγαζία κεηαμύ ησλ Κξαηώ λΜεξώλ θαη ηεο Επηηξνπήο
1.

Κάζε Κξάηνο Μέξνο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή θαη βνεζάεη ηα κέιε ηεο ζηελ εθπιήξσζε

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
2.

ηε ζρέζε ηεο κε ηα Κξάηε Μέξε, ε Δπηηξνπή ιακβάλεη επηκειψο ππφςε ηεο ηξφπνπο θαη κέζα

πξναγσγήο

ησλ

εζληθψλ

δπλαηνηήησλ

γηα

ηελ

εθαξκνγή

ηεο

παξνχζαο

χκβαζεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο.
Άξζξν 38
Σρέζε ηεο Επηηξνπήο κε άιια όξγαλα
Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ηελ
ελζάξξπλζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα χκβαζε:
(α)

Οη Δηδηθεπκέλεο Οξγαλψζεηο θαη ηα άιια φξγαλα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ δηθαηνχληαη λα

παξίζηαληαη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο πνπ
εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνζθαιεί Δηδηθεπκέλεο
Οξγαλψζεηο θαη άιια ζπλαθή φξγαλα, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, γηα λα παξέρνπλ ζπκβνπιή απφ
εκπεηξνγλψκνλεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζε ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ εληφο ηνπ πεδίνπ
αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνζθαιεί Δηδηθεπκέλεο Οξγαλψζεηο θαη άιια ζπλαθή
φξγαλα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ εθζέζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο
χκβαζεο ζε ηνκείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
(β)

Η Δπηηξνπή, θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο εληνιήο ηεο, ζπκβνπιεχεηαη θαηαιιήισο άιια ζπλαθή

φξγαλα πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ δηεζλείο ζπλζήθεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, κε ζθνπφ λα
δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο αλαθνξέο, γηα ηηο πξνηάζεηο

θαη ηηο γεληθέο ζπζηάζεηο θαη λα απνθεπρζεί ε αληηγξαθή θαη επηθάιπςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπο.
Άξζξν 39
Έθζεζε ηεο Επηηξνπήο
Η Δπηηξνπή ππνβάιιεη έθζεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Οηθνλνκηθφ θαη
Κνηλσληθφ πκβνχιην θάζε δχν ρξφληα, θαη κπνξεί λα θάλεη ππνδείμεηο θαη γεληθέο ζπζηάζεηο βαζηζκέλεο
ζηελ εμέηαζε ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα Κξάηε Μέξε. Απηέο νη
ππνδείμεηο θαη νη γεληθέο ζπζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο καδί κε ζρφιηα, αλ
ππάξρνπλ, απφ ηα Κξάηε Μέξε.
Άξζξν 40
Δηάζθεςε Κξαηώλ Μεξώλ
1.

Σα Κξάηε Μέξε ζπλαληψληαη ηαθηηθά ζηε Γηάζθεςε ησλ Κξαηψλ Μεξψλ έηζη ψζηε λα εμεηάδνπλ

νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
2.

Όρη αξγφηεξα απφ έμη κήλεο, κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν Γεληθφο

Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα ζπγθαιέζεη Γηάζθεςε ησλ Κξαηψλ Μεξψλ. Οη επφκελεο
ζπλεδξηάζεηο ζα ζπγθαινχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα δπν θνξέο ηνλ ρξφλν ή κεηά απφ απφθαζε
ηεο Γηάζθεςεο ησλ Κξαηψλ Μεξψλ.
Άξζξν 41
Θεκαηνθύιαθαο
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
Άξζξν 42
Υπνγξαθή
Η παξνχζα χκβαζε είλαη αλνηρηή πξνο ππνγξαθή απφ φια ηα Κξάηε θαη απφ νξγαληζκνχο
πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο, ζηελ Έδξα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Νέα Τφξθε, απφ ηηο 30 Μαξηίνπ
2007.
Άξζξν 43
Επηθύξσζε
Η παξνχζα χκβαζε ππφθεηηαη ζηελ επηθχξσζε απφ ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε θαη ζε επίζεκε
αλαγλψξηζε απφ ζπκβαιιφκελνπο νξγαληζκνχο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο. Δίλαη αλνηρηή γηα
πξνζρψξεζε νηνπδήπνηε θξάηνπο ή νξγαληζκνχ πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο πνπ δελ έρεη ππνγξάςεη
ηε χκβαζε.
Άξζξν 44
Οξγαληζκνί πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο
1.

«Οξγαληζκφο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο» λνείηαη νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ

θπξίαξρα Κξάηε κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο, ζηνλ νπνίν ηα Κξάηε Μέιε ηνπ έρνπλ κεηαβηβάζεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε. Σέηνηνη νξγαληζκνί
δειψλνπλ, ζηηο πξάμεηο επίζεκεο έγθξηζεο ή πξνζρψξεζεο, ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο φζνλ
αθνξά ζηα δεηήκαηα πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα χκβαζε. Αθνινχζσο, ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην
ζεκαηνθχιαθα γηα νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε ζην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.

2.

Αλαθνξέο ζε «Κξάηε Μέξε» ζηελ παξνχζα χκβαζε εθαξκφδνληαη ζε ηέηνηνπο νξγαληζκνχο

εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
3.

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 45, παξάγξαθνο 1,θαη άξζξν 47, παξάγξαθνη 2 θαη 3,

νπνηαδήπνηε πξάμε θαηαηεζεί απφ νξγαληζκφ πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε.
4.

Οη νξγαληζκνί πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο, γηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο,

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γηάζθεςε ησλ Κξαηψλ Μεξψλ κε ςήθνπο ίζνπο πξνο
ηνλ αξηζκφ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηνπο πνπ είλαη Μέξε ζηελ παξνχζα χκβαζε. Ο νξγαληζκφο δελ ζα
αζθεί ην δηθαίσκα ςήθνπ αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα Κξάηε Μέιε ηνπ αζθεί ην δηθφ ηνπ δηθαίσκα ςήθνπ
θαη αληίζηξνθα.
Άξζξν 45
Θέζε ζε ηζρύ
1.

Η παξνχζα χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ ηξηαθνζηή κέξα κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ εηθνζηνχ

εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο.
2.

Γηα θάζε θξάηνο ή νξγαληζκφ πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο πνπ επηθπξψλεη, επίζεκα

αλαγλσξίδεη ή πξνζρσξεί ζηελ παξνχζα χκβαζε κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ εηθνζηνχ εγγξάθνπ
επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο, ε χκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ ηξηαθνζηή εκέξα κεηά ηελ θαηάζεζε
παξφκνηνπ δηθνχ ηνπ εγγξάθνπ.
Άξζξν 46
Επηθπιάμεηο
1.

Δπηθπιάμεηο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο χκβαζεο

δελ επηηξέπνληαη.
2.

Οη επηθπιάμεηο κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή.

Άξζξν 47
Τξνπνινγίεο
1.

Οπνηνδήπνηε Κξάηνο Μέξνο δχλαηαη λα πξνηείλεη ηξνπνινγία ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη λα

ηελ θαηαζέζεη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ζα δηαβηβάζεη θάζε
πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία ζηα Κξάηε Μέξε, δεηψληαο ηνπο λα ηνπ γλσξίζνπλ εάλ επηζπκνχλ λα
ζπγθιεζεί Γηάζθεςε ησλ Κξαηψλ Μεξψλ κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε ςεθνθνξία νη
πξνηάζεηο. ε πεξίπησζε πνπ, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο, ην έλα
ηξίην ηνπιάρηζηνλ ησλ Κξαηψλ Μεξψλ επηζπκεί ηελ ζχγθιεζε ηεο Γηάζθεςεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
ζπγθαιεί ηε Γηάζθεςε ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Κάζε ηξνπνινγία πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ παξφλησλ θαη ςεθηδφλησλ, ππνβάιιεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζηε
Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε θαη κεηέπεηηα γηα απνδνρή απφ φια ηα Κξάηε Μέξε.
2.

Κάζε ηξνπνινγία πνπ πηνζεηείηαη θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 απηνχ ηνπ

παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ ηξηαθνζηή εκέξα φηαλ ν αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ απνδνρήο πνπ
έρνπλ θαηαηεζεί θζάζεη ηα δχν ηξίηα ηνπ αξηζκνχ ησλ Κξαηψλ Μεξψλ ηελ εκεξνκελία πηνζέηεζεο ηεο
ηξνπνινγία. Η ηξνπνινγία ηίζεηαη ζε ηζρχ γηα θάζε Κξάηνο Μέξνο ηελ ηξηαθνζηή εκέξα κεηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ δηθνχ ηνπ εγγξάθνπ απνδνρήο. Η ηξνπνινγία είλαη δεζκεπηηθή κφλν γηα ηα Κξάηε Μέξε
πνπ ηελ απνδέρηεθαλ.

Δάλ ζηε Γηάζθεςε ησλ Κξαηψλ Μεξψλ απνθαζηζζεί κε νκνθσλία, κηα ηξνπνινγία πνπ

3.

πηνζεηείηαη θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ζρεηίδεηαη
απνθιεηζηηθά κε ηα άξζξα 34, 38,39 θαη 40, ηίζεηαη ζε ηζρχ γηα φια ηα Κξάηε Μέξε ηελ ηξηαθνζηή εκέξα
φηαλ ν αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ απνδνρήο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θζάζεη ηα δχν ηξίηα ηνπ αξηζκνχ ησλ
Κξαηψλ Μεξψλ θαηά ηελ εκεξνκελία πηνζέηεζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο.
Άξζξν 48
Καηαγγειία
Κάζε Κξάηνο Μέξνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα χκβαζε κε γξαπηή γλσζηνπνίεζε πξνο ην
Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Η θαηαγγειία παξάγεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έλα ρξφλν κεηά
απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Γεληθφο Γξακκαηέαο έιαβε ηε γλσζηνπνίεζε.
Άξζξν 49
Πξνζβάζηκε κνξθή
Σν θείκελν ηεο παξνχζεο χκβαζεο είλαη δηαζέζηκν ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο.
Άξζξν 50
Απζεληηθό Κείκελν
Σν αξαβηθφ, θηλέδηθν, αγγιηθφ, γαιιηθφ, ξσζηθφ θαη ηζπαληθφ θείκελν ηεο παξνχζεο χκβαζεο είλαη
εμίζνπ απζεληηθά.
Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν ζηε Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ)
Σα Κξάηε Μέξε ζην παξφλ Πξσηφθνιιν έρνπλ ζπκθσλήζεη σο εμήο:
Άξζξν 1
1.

Κξάηνο Μέξνο ζην παξφλ Πξσηφθνιιν (Κξάηνο Μέξνο) αλαγλσξίδεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο

Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ λα ιακβάλεη θαη λα εμεηάδεη ηηο αλαθνξέο απφ ή εθ κέξνπο
αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θαη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ζχκαηα
παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο απφ ην Κξάηνο Μέξνο.
2.

Η Δπηηξνπή δελ απνδέρεηαη αλαθνξά πνπ αθνξά Κξάηνο Μέξνο ζηε χκβαζε πνπ δελ είλαη

κέξνο ζην παξφλ Πξσηφθνιιν.
Άξζξν 2
Η Δπηηξνπή θεξχζζεη απαξάδεθηε θάζε αλαθνξά φηαλ:
(α)
(β)

ε αλαθνξά είλαη αλψλπκε,
ε αλαθνξά απνηειεί θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ηέηνησλ αλαθνξψλ, ή είλαη

αζπκβίβαζηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο,
(γ) ην ίδην δήηεκα έρεη ήδε εμεηαζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ή έρεη ήδε ή εμεηάδεηαη απφ άιιε δηαδηθαζία
δηεζλνχο έξεπλαο ή επίιπζεο,
(δ) δελ έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα δηαζέζηκα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα. Απηφο ν θαλφλαο δελ εθαξκφδεηαη
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαδηθαζίεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ ππεξβαίλνπλ ηελ εχινγε δηάξθεηα ή φηαλ
ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα φηη ζα θέξνπλ απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζην ζχκα,

(ε) είλαη πξνδήισο αβάζηκε ή αλεπαξθψο αηηηνινγεκέλε, ή φηαλ
(ζη) αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα πξνγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Πξσηνθφιινπ γηα ην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο, εθηφο εάλ ηα γεγνλφηα απηά ζπλερίδνληαη κεηά ηελ
εκεξνκελία απηή.
Άξζξν 3
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, ε Δπηηξνπή εθηζηά
εκπηζηεπηηθά ηελ πξνζνρή ηνπ Κξάηνπο Μέξνπο γηα θάζε αλαθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηήλ. Δληφο
έμη κελψλ, ην Κξάηνο απνδέθηεο ππνβάιιεη γξαπηψο ζηελ Δπηηξνπή εμεγήζεηο ή δειψζεηο πξνο
δηαιεχθαλζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ππνδεηθλχεη, ελδερνκέλσο, ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη πξνο επαλφξζσζε
ηεο θαηάζηαζεο.
Άξζξν 4
1.

Οπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηε ιήςε αλαθνξάο θαη πξηλ νινθιεξσζεί ε εμέηαζε επί ηεο νπζίαο, ε

Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαβηβάζεη ζην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο, γηα επείγνπζα εμέηαζε, αίηεκα λα
ιάβεη ην Κξάηνο Μέξνο ηα απαξαίηεηα πξνζσξηλά κέηξα γηα λα απνθεπρζεί πηζαλή αλεπαλφξζσηε
βιάβε ζην ζχκα ή ηα ζχκαηα ηεο ηζρπξηδφκελεο παξαβίαζεο.
Η άζθεζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ

2.

παξφληνο άξζξνπ, δελ ζπληζηά απφθαζε επί ηνπ παξαδεθηνχ ή ηεο νπζίαο ηεο αλαθνξάο.
Άξζξν 5
Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ φηαλ εμεηάδεη αλαθνξέο ζχκθσλα κε ην παξφλ
Πξσηφθνιιν. Μεηά ηελ εμέηαζε αλαθνξάο, ε Δπηηξνπή απνζηέιιεη ηηο ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο, εάλ
ππάξρνπλ, ζην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο θαη ζηνλ αηηνχληα.
Άξζξν 6
1.

Δάλ ε Δπηηξνπή ιάβεη αμηφπηζηε πιεξνθνξία πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην Κξάηνο Μέξνο παξαβηάδεη

θαηάθσξα ή ζπζηεκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε, θαιεί ην Κξάηνο Μέξνο λα
ζπλεξγαζζεί ζηελ εμέηαζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο θαη λα ππνβάιιεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
εμεηαδφκελε πιεξνθνξία.
2.

Λακβάλνληαο ππφςε φπνηεο παξαηεξήζεηο έρνπλ ηπρφλ ππνβιεζεί απφ ην ελδηαθεξφκελν

Κξάηνο Μέξνο, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε αμηφπηζηε πιεξνθνξία, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα
αλαζέζεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο λα δηεμάγνπλ έξεπλα θαη λα ηεο ππνβάιινπλ έθζεζε
επεηγφλησο. Δθφζνλ δηθαηνινγείηαη, θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Κξάηνπο Μέξνπο, ε έξεπλα δχλαηαη λα
πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ.
3.

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ηα πνξίζκαηα

ζην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο, καδί κε ηπρφλ ζρφιηα θαη ζπζηάζεηο.
4.

Σν ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο ππνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο ζηελ Δπηηξνπή, εληφο

έμη κελψλ απφ ηε ιήςε ησλ πνξηζκάησλ, ησλ ζρνιίσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.
5.

Η έξεπλα δηεμάγεηαη εκπηζηεπηηθά θαη επηδηψθεηαη ζπλεξγαζία ηνπ Κξάηνπο Μέξνπο ζε φια ηα

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο.

Άξζξν 7
1.

Η Δπηηξνπή θαιεί ην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έθζεζε ηνπ, ζχκθσλα

κε ην άξζξν 35 ηεο χκβαζεο, ιεπηνκέξεηεο γηα νπνηαδήπνηε κέηξα έρνπλ ιεθζεί ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα
πνπ δηεμάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ.
2.

Η Δπηηξνπή δχλαηαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ησλ έμη κελψλ πνπ

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6.4, λα θαιέζεη ην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο Μέξνο λα ηελ ελεκεξψζεη γηα ηα
ιεθζέληα κέηξα ζε αληαπφθξηζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο.
Άξζξν 8
Κάζε Κξάηνο Μέξνο δχλαηαη, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ή επηθχξσζεο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ
ή πξνζρψξεζεο ζε απηφ, λα δειψζεη φηη δελ απνδέρεηαη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6 θαη 7.
Άξζξν 9
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ.
Άξζξν 10
Σν παξφλ Πξσηφθνιιν είλαη αλνηρηφ γηα ππνγξαθή απφ ζπκβαιιφκελα Κξάηε θαη νξγαληζκνχο
πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο, ζηελ Έδξα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Νέα Τφξθε, απφ ηηο
30 Μαξηίνπ 2007.
Άξζξν 11
Σν παξφλ Πξσηφθνιιν ππφθεηηαη ζε επηθχξσζε απφ ηα ζπκβαιιφκελα ζην Πξσηφθνιιν Κξάηε, ηα
νπνία έρνπλ θπξψζεη ή πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε. Τπφθεηηαη ζε επίζεκε αλαγλψξηζε απφ
ζπκβαιιφκελνπο νξγαληζκνχο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, νη νπνίνη
έρνπλ επίζεκα αλαγλσξίζεη ή πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε. Θα είλαη αλνηρηφ γηα πξνζρψξεζε θάζε
θξάηνπο ή νξγαληζκνχ πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο πνπ έρεη θπξψζεη, επίζεκα αλαγλσξίζεη ή
πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε θαη πνπ δελ έρεη ππνγξάςεη ην παξφλ Πξσηφθνιιν.
Άξζξν 12
1.

Ωο «νξγαληζκφο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο» λνείηαη έλαο νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ

θπξίαξρα Κξάηε κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο, ζηνλ νπνίν ηα Κξάηε Μέιε έρνπλ κεηαβηβάζεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν. Σέηνηνη νξγαληζκνί
δειψλνπλ, ζηηο πξάμεηο επίζεκεο έγθξηζεο ή πξνζρψξεζεο, ην εχξνο αξκνδηνηήησλ ηνπο φζνλ αθνξά
ζηα δεηήκαηα πνπ θαζνξίδεη ε χκβαζε θαη ην Πξσηφθνιιν. Αθνινχζσο, ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην
ζεκαηνθχιαθα γηα νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε ζην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
2.

Αλαθνξέο ζε «Κξάηε Μέξε» ζην παξφλ Πξσηφθνιιν εθαξκφδνληαη ζε ηέηνηνπο νξγαληζκνχο

εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
3.

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 13, παξάγξαθνο 1,θαη ηνπ άξζξνπ 15, παξάγξαθνο 2,

νπνηαδήπνηε πξάμε θαηαηεζεί απφ νξγαληζκφ πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε.
4.

Οη νξγαληζκνί πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο, γηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο,

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζχλνδν ησλ Κξαηψλ Μεξψλ κε ςήθνπο ίζνπο πξνο ηνλ
αξηζκφ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηνπο πνπ είλαη Μέξε ζην παξφλ Πξσηφθνιιν. Ο νξγαληζκφο δελ ζα αζθεί ην

δηθαίσκα ςήθνπ αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα Κξάηε Μέιε ηνπ αζθεί ην δηθφ ηνπ δηθαίσκα ςήθνπ θαη
αληίζηξνθα.
Άξζξν 13
1.

Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο, ην παξφλ Πξσηφθνιιν ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ ηξηαθνζηή κέξα

κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ δέθαηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή πξνζρψξεζεο.
2.

Γηα θάζε θξάηνο ή νξγαληζκφ πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο πνπ επηθπξψλεη, επίζεκα

αλαγλσξίδεη ή πξνζρσξεί ζην Πξσηφθνιιν κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ δέθαηνπ εγγξάθνπ επηθχξσζεο ή
πξνζρψξεζεο, ην Πξσηφθνιιν ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ ηξηαθνζηή εκέξα κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ
ηνπ.
Άξζξν 14
1.

Δπηθπιάμεηο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ παξφληνο

Πξσηνθφιινπ δελ επηηξέπνληαη.
2.

Οη επηθπιάμεηο κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή.

Άξζξν 15
1.

Οπνηνδήπνηε Κξάηνο Μέξνο κπνξεί λα πξνηείλεη αλαζεψξεζε ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ θαη

λα ηελ ππνβάιιεη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο γλσζηνπνηεί ηηο
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα Κξάηε Μέξε, κε αίηεκα λα ηνπ θνηλνπνηήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ
ζχγθιεζε ζπλφδνπ ησλ Κξαηψλ Μεξψλ γηα ην ζθνπφ ηεο εμέηαζεο θαη ςήθηζεο ησλ πξνηάζεσλ. ε
πεξίπησζε πνπ, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο, ηνπιάρηζηνλ ην έλα
ηξίην ησλ Κξαηψλ Μεξψλ εθθέξεη επλντθή άπνςε γηα ηελ ζχγθιεζε ηεο ζπλφδνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
ζα ηελ ζπγθαιέζεη ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Κάζε ηξνπνπνίεζε πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ παξφλησλ Κξαηψλ Μεξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε θαη κεηέπεηηα γηα απνδνρή
απφ φια ηα Κξάηε Μέξε.
2.

Σξνπνπνίεζε πνπ πηνζεηείηαη θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο

άξζξνπ, ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ ηξηαθνζηή εκέξα κεηά ηελ απνδνρή ηεο απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ αξηζκνχ ησλ
Κξαηψλ Μεξψλ. Η ηξνπνπνίε ζεηίζεηαη ζε ηζρχ γηα θάζε Κξάηνο Μέξνο ηελ ηξηαθνζηή εκέξα κεηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ απνδνρήο ηνπ. Η ηξνπνπνίεζε είλαη δεζκεπηηθή κφλν γηα ηα Κξάηε Μέξε πνπ
ηελ απνδέρηεθαλ.
Άξζξν 16
Κάζε Κξάηνο Μέξνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ην παξφλ Πξσηφθνιιν κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ην
Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Η θαηαγγειία ζα αξρίζεη λα ηζρχεη έλα ρξφλν κεηά ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Γεληθφο Γξακκαηέαο έιαβε ηελ εηδνπνίεζε.
Άξζξν 17
Σν θείκελν ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ είλαη δηαζέζηκν ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο.
Άξζξν 18
Σν αξαβηθφ, θηλέδηθν, αγγιηθφ, γαιιηθφ, ξσζηθφ θαη ηζπαληθφ θείκελν ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ είλαη
εμίζνπ απζεληηθά.

***************************
1

Η χκβαζε πηνζεηήζεθε κε ηελ Απφθαζε 61/611ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΗΔ ζηε Νέα Τφξθε,

ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 4 Μαΐνπ 2008. Η Διιάδα δελ ηελ έρεη θπξψζεη.
H κεηάθξαζε έγηλε απφ ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θ.
Π.Νάζθνπ-Πεξξάθε, Σκήκα ΓΔ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξ. θ.Καιιηφπε
Υαΐλνγινπ θαη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα θ. ηέθαλν Καηζνχιε. Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηελ θ. Αγιαΐα
Καηζηγηάλλε, δηεζλνιφγν, Πξφεδξν ΑκεΑ Γξάκαο, γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ εμεηδηθεπκέλε νξνινγία.
2

Human reader: κηα πξνεγκέλε δη επηθάλεηα βαζηζκέλε ζε αλζξψπηλεο εηθφλεο θαη νκηιία.

3

Σν Πξσηφθνιιν πηνζεηήζεθε κε ηελ απφθαζε 61/611 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ ζηε Νέα

Τφξθε, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ηέζεθε ζε ηζρχζηηο 4 Μαΐνπ 2008.
Η ΤΜΒΑΗ http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150
OHE KAI ATOMA ME ΑΝΑΠΗΡΙΔ http://www.un.org/disabilities/

