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1. ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ενθάρρυνση των ατόμων με αναπηρία με
αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Πώς θα σπάσει ο πάγος: Πριν ξεκινήσει αυτή η
ενότητα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από κάθε μαθητή να παρουσιάσει και να
περιγράψει τον εαυτό του. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι εκείνος που θα ξεκινήσει
παρουσιάζοντας τον εαυτό του για να δώσει το παράδειγμα στην υπόλοιπη ομάδα. Π.χ.
«Το όνομά μου είναι Ursula von der Leyen, έχω ξανθά μαλλιά και φοράω ένα κοστούμι με
παντελόνι. Βρίσκομαι στο γραφείο μου στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο».
Οι μαθησιακοί στόχοι για αυτήν την ενότητα είναι οι εξής:
● Η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ νομοθεσίας και προτύπων.
● Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων της νομοθεσίας
● Η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες που
κατοχυρώνονται μέσω της νομοθεσίας.
● Η ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των αρχών του δημοσίου τομέα και ο
τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συντελέσετε.
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Η παρούσα διδακτική ενότητα καλύπτει την
ενημέρωση για την προσβασιμότητα από νομικής άποψης και μπορεί να φανεί
ιδιαίτερα απαιτητική για κάποιους μαθητές. Σκοπός της ενότητας δεν είναι να
αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσης της νομοθεσίας που αφορά στην προσβασιμότητα
αλλά να μπορούν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα σημαντικότερα νομοθετικά
έργα και πρότυπα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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1.1 Το νομικό πλαίσιο

Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Προτού να ξεκινήσουν με την πολιτική της ΕΕ, οι
εκπαιδευτικοί του προγράμματος μπορούν να ρωτήσουν τους μαθητές τους σχετικά με
το τι γνωρίζουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα όργανα που εμπλέκονται στην
λήψη αποφάσεων και την δημιουργία των νόμων. Εφόσον δεν υπάρχει ένα καλό,
σχετικό υπόβαθρο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει σε μια συνοπτική
παρουσίαση. Εάν το θελήσει, μπορεί, επίσης, να προβάλει κάποιο από τα παρακάτω ή
ένα άλλο βίντεο κατά την διάρκεια του μαθήματος για να διευκολύνει τους μαθητές να
κατανοήσουν καλύτερα.
Επιπλέον Υλικό:
“What is the European Union?”, BBC newsbeat
“How does the EU work?”, CNBC
1.1.1 Πολιτική σε επίπεδο ΕΕ
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπάρχουν δύο βασικά είδη νομοθετικών
πράξεων. Πρόκειται για τους Κανονισμούς και για τις Οδηγίες.
● Ένας Κανονισμός είναι μια δεσμευτική νομοθετική πράξη που επιβάλλεται
άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.
● Μια Οδηγία μπορεί είτε να θέσει στόχους είτε ελάχιστες απαιτήσεις, που όλα τα
κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία. Σε περιπτώσεις
οδηγιών ελάχιστης εναρμόνισης, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν στην
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εθνική τους νομοθεσία τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η ΕΕ, αλλά είναι
ελεύθερα να υπερβούν το ελάχιστο.
Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν την δική τους, εθνική νομοθεσία κατά
των διακρίσεων, οι οποίες αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές των διακρίσεων,
συμπεριλαμβανομένης και της προσβασιμότητας. Μερικά κράτη μέλη είχαν
συγκεκριμένη νομοθεσία για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό προτού η ΕΕ
αποφασίσει να εναρμονίσει την κατάσταση με μια σειρά οδηγιών.
Σήμερα, όλα τα κράτη μέλη -και το Ηνωμένο Βασίλειο- μοιράζονται αυτές τις ελάχιστες
απαιτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο στους φορείς του δημοσίου
τομέα.
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Καθώς ο εκπαιδευτικός μεταβαίνει στα δύο επόμενα
ζητήματα που αφορούν στην Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία και την Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ίσως
να φανεί χρήσιμη μια οπτική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ των δύο και των βασικών
σημείων καθεμιάς. Εάν το θελήσει, ο εκπαιδευτικός μπορεί, επίσης, να προβάλει
κάποιο από τα παρακάτω ή ένα άλλο βίντεο κατά την διάρκεια του μαθήματος για να
διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα.
Επιπλέον Υλικό:
“What is the UNCRPD?”, Inclusion Europe
1.1.2 Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία
Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί την
πρώτη διεθνή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην οποία η ΕΕ αποτελεί μέρος
τον 21ο αιώνα. Είναι ένα νομικά δεσμευτικό μέσο που θέτει τα ελάχιστα πρότυπα για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Για την ΕΕ, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου του 2011. Όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση. Οι 22 χώρες που απαρτίζουν την
ΕΕ, τον Ιανουάριο του 2019 , επίσης, υπέγραψαν και επικύρωσαν το προαιρετικό
πρωτόκολλο που αφορά στην Σύμβαση.
Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία βεβαιώνει ότι όλα
τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λάβουν μέτρα που θα επιτρέψουν στα άτομα με
αναπηρίες να είναι ανεξάρτητα, να έχουν και να διατηρούν την σωματική και
πνευματική τους υγεία και να συμμετέχουν ολοκληρωτικά στην κοινωνία. Δεσμεύονται
να προασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και να διασφαλίζουν ότι
αντιμετωπίζονται με ισότητα έναντι στον νόμο. Το άρθρο 9 της Σύμβασης αναφέρεται
συγκεκριμένα στην προσβασιμότητα. Υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν
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τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στο φυσικό
περιβάλλον, στις πληροφορίες και την επικοινωνία σε ίση βάση με όλα τα άλλα άτομα.
Ένα παράδειγμα εφαρμογής του άρθρου 9 στην πράξη είναι (η Συνθήκη του Μαρακές
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα προς όφελος των τυφλών,
των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων)
Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually
Impaired, or Otherwise Print Disabled, που υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη του World
Intellectual Property Organization (WIPO)( Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής
Ιδιοκτησίας) στις 27 Ιουνίου του 2013 αναφέρεται στην επονομαζόμενη διεθνή
βιβλιοπενία. Αποτελεί την πρώτη συνθήκη για τα πνευματικά δικαιώματα που
περιλαμβάνει μια καθαρή οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέεται άμεσα
με την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία η
οποία παρουσιάζει το πόσο σημαντικό κομμάτι αποτελούν τα συστήματα για την
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων για την επιτυχία της πρόκλησης σχετικά με
την πρόσβαση σε βιβλία και άλλα τυπωμένα έργα για άτομα με προβλήματα
ανάγνωσης εντύπων. Την 1η Ιανουαρίου του 2019, η Συνθήκη του Μαρακές τέθηκε σε
ισχύ για την ΕΕ (27 κράτη μέλη και το ΗΒ).
Τα βασικά στοιχεία της Σύμβασης του Ο.Η.Ε αντικατοπτρίζονται στην Στρατηγική της
ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του 2010-2011.
Επιπλέον Υλικό:
Information about the UNCRPD including ratifications
Full text of the UNCRPD
Marrakesh Treaty Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564
Marrakesh Treaty Directive (EU) 2017/1563

1.1.3 Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,
2021-2030.
Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην ΕΕ σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία
περιγράφονται στην Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,
2021-2030. Η εν λόγω νέα στρατηγική ενισχύει την προηγούμενη Στρατηγική της ΕΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2020 και ενισχύει την εφαρμογή της
Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, από την ΕΕ και τα
κράτη μέλη της.
Η στρατηγική αποσκοπεί στην διασφάλιση της ολοκληρωτικής συμμετοχής των
ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, σε ένα επίπεδο ισότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα
άτομα εντός της ΕΕ αλλά και πέρα από αυτήν. Τα άτομα με αναπηρία έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως όλοι. Παρά την πρόοδο
που σημειώνεται σε διάφορους τομείς, σε σχέση με τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες, όπως στην περίθαλψη, την εκπαίδευση, την εργασία, τις δημιουργικές
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δραστηριότητες και την συμμετοχή στην πολιτική ζωή, υπάρχουν ακόμα πολλά
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.
Η δεκαετής στρατηγική καθορίζει βασικές πρωτοβουλίες που κινούνται γύρω από τρεις
κύριους άξονες:
1. Θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ: Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια
δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της ΕΕ στην μετακίνηση σε άλλες
χώρες ή στην συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Από τα τέλη του 2023, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εισηγηθεί για την έκδοση μιας Κοινής Ευρωπαϊκής
Κάρτας Αναπηρίας για όλους τους πολίτες των χωρών της ΕΕ, που θα
διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώρισή της κατάστασης της αναπηρίας τους από
τα κράτη μέλη που την απαρτίζουν. Είναι κάτι που προέκυψε από την
συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη της ΕΕ για να
διασφαλιστεί συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία.
2. Ανεξάρτητη διαβίωση και αυτονομία: Τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε
δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και την επιλογή του πού και με ποιόν
θέλουν να ζήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει καθοδήγηση και θα
δρομολογήσει πρωτοβουλία για την βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών για
τα άτομα με αναπηρίες και την ενίσχυση της ένταξής τους στην κοινωνία.
3. Μη διάκριση και ίσες ευκαιρίες: Η Στρατηγική αποσκοπεί στην προάσπιση των

ατόμων με αναπηρίες από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή βίας,
διασφαλίζοντας τους ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην δικαιοσύνη, την
εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό.

Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Προκειμένου να αυξήσει τον βαθμό κατανόησης των
τομέων προτεραιότητας της Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,
2021-2030, ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει μια ομαδική άσκηση κατά την οποία
οι μαθητές θα πρέπει να ταιριάξουν τους τρεις κύριους άξονές της με τη σχετική
περιγραφή.
Επιπλέον Υλικό:
Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030
European Disability Strategy
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1.1.4 Νομοθετικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ
Μετά την αποτυχία συμφωνίας σε μια κοινή νομοθεσία κατά των διακρίσεων σε
επίπεδο ΕΕ, η τελευταία προχώρησε στην εφαρμογή σημαντικές οδηγίες που αφορούν
την ψηφιακή ζωή των ατόμων με αναπηρία.
● Οι Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν
την συμπερίληψη περισσοτέρων κοινών κοινωνικών στόχων στη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
● Η Οδηγία για την προσβασιμότητα του διαδικτύου, που θα καταστήσει τις
ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου τομέα προσβάσιμες για όλους.
● Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, που θα ορίσει τις απαιτήσεις
της προσβασιμότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες.
●

Η Οδηγία για την Χρήση των Δημοσίων Συμβάσεων (2014/24/EU) μεταφέρθηκε
στην εθνική νομοθεσία το 2017. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδοχές της,
αυτή ξεπερνά τα όρια και αυξάνει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας στις
δημόσιες συμβάσεις.

Η ενίσχυση της οδηγίας θα στηριχθεί περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Πράξη για την
Προσβασιμότητα (βλέπε παρακάτω).
Οι αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα δηλώνονται ρητά:
Άρθρο 42:1
«Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε
πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω
τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.»
«Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής
πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες,
καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.»
Επιπλέον Υλικό:
DIRECTIVE 2014/24/EU
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1.1.5 Οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο
Η Οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (2016/2102/EU) μεταφέρθηκε στην
εθνική νομοθεσία το 2018. Υποχρεώνει τους οργανισμούς και τα όργανα του δημοσίου
τομέα, που διέπονται από τον νόμο περί δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών
(οργανισμοί που κατέχονται από το δημόσιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, είτε
βρίσκονται υπό την διαχείριση ή την χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα) στα κράτη
μέλη της ΕΕ, να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις της προσβασιμότητας.
Η οδηγία αναφέρεται σε
● Ιστοσελίδες
● Ενδοδίκτυα
● Εξωδίκτυα
● Έγγραφα
● Εφαρμογές
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει εάν όλα τα μέλη της
ομάδας έχουν κατανοήσει τα παραπάνω στοιχεία. Να ζητήσει να του δοθούν
παραδείγματα, και εφόσον εντοπιστούν δυσκολίες στην κατανόηση οποιασδήποτε
έννοιας από αυτές ή στο τι αντιπροσωπεύει καθεμιά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει
επιπλέον πληροφορίες και παραδείγματα.
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Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ιστότοπων στους οποίους
υπάρχουν:
● Μορφότυποι αρχείου γραφείου που δημοσιεύτηκαν πριν τις 23 Σεπτεμβρίου
2018, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο είναι αναγκαίο για τις ενεργές
διοικητικές διαδικασίες των καθηκόντων του οικείου οργανισμού του δημόσιου
τομέα.
● Προεγγεγραμμένα βίντεο, podcast κτλ που δημοσιεύτηκαν πριν τις 23
Σεπτεμβρίου 2020.
● Ζωντανά βίντεο, podcasts κτλ
● Επιγραμμικοί χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται
αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που
προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης
● Περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον
οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του.
● Αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν μπορούν να
καταστούν πλήρως προσβάσιμα
● ιστότοποι αποκλειστικά διαθέσιμοι σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο
ευρύ κοινό, που δημοσιεύθηκε πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως ότου οι
συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση.
● Αρχεία που περιέχουν μόνο περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές
διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά τις 23
Σεπτεμβρίου 2019.
Σε κάθε κράτος μέλος, η εποπτεία πραγματοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένες
πράξεις εφαρμογής. Τα αποτελέσματα της εποπτείας έχει δρομολογηθεί να
υποβληθούν με σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 23η Δεκεμβρίου
2021.
Προθεσμία συμμόρφωσης: Όλες οι ιστοδελίδες, τα ενδοδίκτυα, τα εξωδίκτυα και τα
έγγραφα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με τις ελάχιστες απαιτήσεις μέχρι την 23η
Σεπτεμβρίου 2020. Για τις εφαρμογές τελευταία ημερομηνία είναι η 23η Ιουνίου 2021.
Δήλωση/ Βεβαίωση Προσβασιμότητας: Κάθε όργανο του δημοσίου φορέα οφείλει να
δηλώσει την κατάσταση της προσβασιμότητας του. Η Δήλωση Προσβασιμότητας
πρέπει να είναι αναλυτική, κατανοητή και ξεκάθαρη και να στηρίζεται στο υπόδειγμα
που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η υπηρεσία διεθνούς εποπτείας.
Μηχανισμός ανατροφοδότησης: Ο μηχανισμός ανατροφοδότησης της οδηγίας είναι
ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες που αφορούν στην εφαρμογή της. Οι άλλοι δύο
είναι η επόπτευση και η ατομική δήλωση (Δήλωση προσβασιμότητας). Μέσω του
μηχανισμού ανατροφοδότησης, οι τελικοί χρήστες με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να
λαμβάνουν περιεχόμενο σε μια εναλλακτική μορφή, σε περίπτωση που ο ιστότοπος
δεν είναι από μόνος του προσβάσιμος. Χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό
ανατροφοδότησης, οι τελικοί χρήστες με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν
εποικοδομητικές πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα προσβασιμότητας που
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αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Με τον τρόπο αυτό τα άτομα με αναπηρία ανάγονται σε
ειδικούς, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία τους.
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Παρά το γεγονός ότι σε αυτό θα γίνει νύξη σε επόμενο
κεφάλαιο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τονίσει την σπουδαιότητα του μηχανισμού
ανατροφοδότησης, ο οποίος δίνει δομικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της
προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.
Δυσανάλογο βάρος: Εάν ένας οργανισμός του δημόσιου τομέα ισχυρίζεται ότι έχει
επωμιστεί δυσανάλογο βάρος, θα ληφθεί υπόψη το μέγεθος, οι πόροι και η φύση του
οργανισμού. Θα ληφθούν επίσης υπ’ όψιν τα εκτιμώμενα κόστη και οφέλη του
οργανισμού, σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για άτομα με αναπηρίες, με βάση τη
συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου, υπηρεσίας ή
εφαρμογής.
Επιπλέον Υλικό:
DIRECTIVE (EU) 2016/2102
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά
παραδείγματα συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης και να ζητήσει την άποψη της
ομάδας. Π.χ.
Εφαρμόζεται η Οδηγία στην ιστοσελίδα του συμβουλίου της πόλης της Μάλαγα; (Ναι)
- Εφαρμόζεται η Οδηγία στην εφαρμογή που σχεδιάστηκε από την τοπική εξουσία
της Καμπανία για την διαδικασία της ψηφοφορίας; (Ναι)
- Εφαρμόζεται η Οδηγία στις εκπομπές που καταγράφτηκαν από έναν Γερμανό
ραδιοφωνικό παρουσιαστή; (Όχι)
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν το παράδειγμά τους σε τοπικό/
περιφερειακό/ εθνικό επίπεδο (π.χ. Προσβάσιμη ψηφοφορία στην Ιταλία)
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1.1.6 Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει το θέμα
δείχνοντας αυτό το βίντεο ή άλλα βίντεο σε σχέση με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Πράξης για την Προσβασιμότητα. Θα συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση από τους
μαθητές με έναν οπτικό τρόπο.
“What is the European Accessibility Act?”, Euronews
Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα (2019/882) (European Accessibility Act ),
που στα Αγγλικά συνήθως εμφανίζεται με το ακρωνύμιο ΕΑΑ, είναι μια οδηγία που θα
τεθεί σε ισχύ στα κράτη μέλη από το 2022. Η πράξη αφορά στον ιδιωτικό τομέα και
εστιάζει σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της προσβασιμότητας που έχουν
θεωρηθεί ως τα σημαντικότερα για τα άτομα με αναπηρία.
Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
Υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα
Τραπεζικές υπηρεσίες (ΑΤΜ), ηλεκτρονικά εισιτήρια και υπηρεσίες έκδοσης
εισιτηρίων.
● Smartphone κινητά
● Εξοπλισμό τηλεόρασης που σχετίζεται με τις υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης
● Τηλεφωνικές υπηρεσίες και σχετικό εξοπλισμό
●
●
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●
●
●
●
●

Πρόσβαση στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως είναι οι τηλεοπτικές
εκπομπές και ο σχετικός εξοπλισμός για τους καταναλωτές
Υπηρεσίες που σχετίζονται με την μεταφορά των επιβατών με οχήματα
αεροσκαφών, λεωφορείων, συρμών, και πλοίων
Υπηρεσίες τραπεζικής
Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή
Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει εάν όλα τα μέλη της
ομάδας έχουν κατανοήσει τα παραπάνω στοιχεία. Να ζητήσει να του δοθούν
παραδείγματα, και εφόσον εντοπιστούν δυσκολίες στην κατανόηση οποιασδήποτε
έννοιας από αυτές ή σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει καθεμιά, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να δώσει επιπλέον πληροφορίες και παραδείγματα.
Για να τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, ακολουθεί
παρόμοιες διαδικασίες με την Οδηγία για την Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, όπως
είναι η τεκμηρίωση και η επόπτευση. Για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες η
περίοδος χάριτος μπορεί να διαφέρει. Δεδομένου ότι οι εκτελεστικές πράξεις δεν έχουν
ακόμη δημοσιευτεί και η οδηγία βρίσκεται υπό μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, οι
λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
Επιπλέον Υλικό:
DIRECTIVE 2019/882

1.2 Οι ελάχιστες απαιτήσεις ορίζονται στα πρότυπα
Για να είναι μια νομοθεσία σε ισχύ με την πάροδο του χρόνου, πρέπει να καθορίζει τον
στόχο. Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται στα πρότυπα.
Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος καλύπτει το ζήτημα του «ΤΙ», π.χ. «Οι ιστοσελίδες πρέπει να
είναι προσβάσιμες» ενώ τα πρότυπα του «ΠΩΣ», π.χ. «Οι ιστοσελίδες πρέπει να
συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο»
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Αυτό αποτελεί και ένα βασικό συμπέρασμα που
προκύπτει από αυτό το κεφάλαιο. Παρόλο που πολλοί συμμετέχοντες μπορεί να μην
αφομοιώσουν ολόκληρο το περιεχόμενο των διαφορετικών νομοθετικών πράξεων και
προτύπων, ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο όλοι θα πρέπει να αντιληφθούν, είναι ότι ο
νόμος καλύπτει το «ΤΙ» και τα πρότυπα το «ΠΩΣ». Ο εκπαιδευτικός οφείλει να δώσει
έμφαση σε αυτό.
Τα πρότυπα αναπτύσσονται από μια ομάδα διαφορετικών ενδιαφερομένων που
εκπροσωπούν τους καταναλωτές (στο πλαίσιο της προσβασιμότητας αυτοί συχνά
αποκαλούνται ως τελικοί χρήστες ), τη βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα και την έρευνα.
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Στην ΕΕ, τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης που είναι μέλη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή / και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Αυτοί οι δύο οργανισμοί τυποποίησης
λειτουργούν συνήθως από κοινού και αναφέρονται ως CEN / CENELEC.
Η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).
Μόνο τα πρότυπα που καταρτίζονται από τους ανωτέρω τρεις οργανισμούς
αναγνωρίζονται ως Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ENs), τα οποία ενισχύουν
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την νομοθεσία.
Επιπλέον Υλικό:
CEN/CENELEC
ETSI

1.2.1 EN301549
Το Ευρωπαϊκό πρότυπο «EN301549 v.2.1.2 Απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα
και υπηρεσίες ΤΠΕ» επιβάλλει την συμμόρφωση ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της
Οδηγίας για την Προσβασιμότητα στον διαδίκτυο. Το EN301549 περιέχει δηλώσεις
λειτουργικής απόδοσης και τεχνικές προδιαγραφές για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών με την ευρύτερη έννοια. Εκτός από το διαδίκτυο, το πρότυπο αφορά,
μεταξύ άλλων, σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης, τηλέφωνα και υπολογιστές. Είναι
ίσως το πιο ολοκληρωμένο πρότυπο για την προσβασιμότητα στις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον κόσμο και έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία
με το USAccessboard (πίνακα πρόσβασης των ΗΠΑ) για να ανταποκρίνεται όσο το
δυνατόν περισσότερο στις αμερικανικές απαιτήσεις.
Το πρότυπο χωρίζεται σε ρήτρες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως κεφάλαια.
-

-

. Η ρήτρα 4 καλύπτει τις δηλώσεις λειτουργικής απόδοσης, αναφέροντας τις
διαφορετικές δυνατότητες προσβασιμότητας που πρέπει να καλύπτονται για
άτομα με αναπηρίες κατά τη χρήση ΤΠΕ.
Η ρήτρα 5 καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις και τα ακόλουθα κεφάλαια είναι
αφιερωμένα σε διαφορετικά τμήματα των ΤΠΕ όπως υλικό, λογισμικό, διαδίκτυο
κ.λπ.

Στο Παράρτημα Α του EN301549, χαρτογραφείται η σχέση μεταξύ του προτύπου EN και
των απαιτήσεων της Οδηγίας για την Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.
Το Παράρτημα Β καλύπτει τη σχέση μεταξύ των δηλώσεων λειτουργικής απόδοσης και
των τεχνικών απαιτήσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τον
αναγνώστη στην κατανόηση του τι μπορεί να σημαίνει η μη συμμόρφωση για τις
διαφορετικές ομάδες χρηστών.
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Όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για προσβασιμότητα στον Ιστό, το EN301549
αναφέρεται στο διεθνές πρότυπο WCAG 2.1 AA.
Επιπλέον Υλικό:
EN301549 v.2.1.2

1.2.2 Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG)
Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού, που συχνά αποκαλούνται ως WCAG
είναι ένα σύνολο τεχνικών απαιτήσεων για προσβασιμότητα στον Ιστό. Το WCAG
βασίζεται σε τέσσερις αρχές, που καθορίζουν τις γενικότερες πτυχές που καλύπτει το
πρότυπο. Να είναι εύληπτο, λειτουργικό, κατανοητό και στιβαρό. Σε αυτές τις αρχές
υπάρχουν οδηγίες, που ορίζουν τους βασικούς στόχους που καθιστούν το
περιεχόμενο πιο προσβάσιμο. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως κεφάλαια
Για κάθε οδηγία, υπάρχουν κριτήρια επιτυχίας που αντιστοιχούν στις τεχνικές
προδιαγραφές. Σε πιο αναλυτικό επίπεδο, υπάρχουν οι «επαρκείς» και οι
«συμβουλευτικές» τεχνικές που στοχεύουν στο να υποστηρίξουν τον αναγνώστη
ούτως ώστε να κατανοήσει τις απαιτήσεις και τον τρόπο που θα τις θέσει σε εφαρμογή.
Τα κριτήρια επιτυχίας WCAG παρουσιάζονται σε τρία επίπεδα: A, AA και AAA. Στην ΕΕ,
οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιστοιχούν στο επίπεδο AA. Το γεγονός αυτό, σημαίνει ότι
πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας στα επίπεδα Α και ΑΑ. για να
επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ.
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Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα
παράδειγμα ιστότοπου που έχει επίπεδο προσβασιμότητας AAA και να εξηγήσει πώς
επιτυγχάνεται αυτό. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις
γνώσεις σε αυτά που θα συναντούν στον ψηφιακό κόσμο. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν και να επιβεβαιώσουν παραδείγματα
άλλων ιστοσελίδων που κατατάσσονται στο επίπεδο ΑΑΑ.
1.3 Εθνικοί κανονισμοί περί μη διάκρισης

1.3.1 Νομοθεσία περί μη διάκρισης
Τα θεσμικό πλαίσιο περί μη διάκρισης απαγορεύει πρακτικές διακρίσεων σε διάφορους
τομείς, όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η στέγαση, η επικοινωνία και η μεταφορά.
Συνήθως, στοχεύουν στην προστασία κάποιων συγκεκριμένων ομάδων όπως αυτές με
διαφορετική ταυτότητα/έκφραση φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκευτικές
πεποιθήσεις, μειονοτικές ομάδες και ομάδες ατόμων με αναπηρία.
Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν θεσμικό πλαίσιο περί της μη διάκρισης. Το
θεσμικό πλαίσιο μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή με διαφορετικούς τρόπους και να
ποικίλλουν από άποψη περιεχομένου. Πχ με νόμους (πρωτογενής νομοθεσία) ή με
κανονισμούς (δευτερογενής ή παράγωγη νομοθεσία) Κατά κανόνα όμως, στο θεσμικό
πλαίσιο κατά των διακρίσεων η ομάδα των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνεται ως
προστατευόμενη κατηγορία και στο πλαίσιο αυτής της προστασίας της παρέχονται
συγκεκριμένα δικαιώματα. Ένα από αυτά είναι το δικαίωμα στην προσβασιμότητα,
όπως ορίζεται από το άρθρο 9 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία. Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ενσωματωθούν στην
κοινωνία προβλέπεται, επίσης, στο κεφάλαιο 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Δεδομένου ότι αυτά τα νομοθετήματα είναι συνήθως γραμμένα με όρους των
γενικότερων δικαιωμάτων, οι καταγγέλλοντες ενδέχεται να δυσκολευτούν να τα
χρησιμοποιήσουν για πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, θα ήταν
δύσκολο να καταγγελθεί μια μη προσβάσιμη ψηφιακή διεπαφή προσφεύγοντας σε
κάποιον νόμο κατά των διακρίσεων, καθώς ένας τέτοιος νόμος κατά πάσα πιθανότητα
δεν καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προσβασιμότητα. Ωστόσο, δεδομένου
ότι τα νομοθετήματα εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, με διαφορετικές τρόπους, δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκδίκαση διασυνοριακών και διευρωπαϊκών
υποθέσεων.
Για το λόγο αυτό, έχουν γίνει προσπάθειες για τη δημιουργία νομοθεσίας κατά των
διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι προσπάθειες για μια γενικότερη νομοθεσία σε ισχύ
έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει, αλλά υπάρχουν ορισμένα ειδικά τομεακά εργαλεία,
συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 2000/78 / EC, η οποία προβλέπει ίση μεταχείριση
στην εργασία. Η Οδηγία για τις Δημόσιες Συμβάσεις, η Οδηγία για την προσβασιμότητα
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στο διαδίκτυο και η Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα, όπως
προαναφέρθηκε, παρέχουν, αν και με πολύ στενούς και συγκεκριμένους τρόπους,
προστασία κατά των διακρίσεων.
Ως Οδηγίες, τα δύο πρώτα νομοθετικά μέσα κατευθύνουν τους εθνικούς νομοθέτες.
Εάν υπάρχει σχετικό θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να ενημερωθεί ούτως ώστε να
συμβαδίζει με την οδηγία. Εάν δεν υπάρχει, πρέπει να εισαχθεί νέα νομοθεσία για τη
μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Ενώ η εθνική νομοθεσία μπορεί να
υπερβαίνει τις διατάξεις μιας οδηγίας, δεν μπορεί να μην συμμορφώνεται στις
ελάχιστες απαιτήσεις αυτής. Για την Οδηγία για την Προσβασιμότητα στον διαδίκτυο,
αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον, οι ελάχιστες απαιτήσεις για θέματα όπως η αναφορά, η
επόπτευση, ο μηχανισμός ανατροφοδότησης και ούτω καθεξής πρέπει να υπάρχουν
στις εθνικές μεταφορές.
1.3.2 Η μεταφορά της Οδηγίας για την Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και
οι προγενέστεροι εθνικοί νόμοι
Βασικός στόχος της Οδηγίας για την Προσβασιμότητα στον διαδίκτυο είναι η
εναρμόνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σχετικά με την προσβασιμότητα
στον διαδίκτυο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ). Πριν από την έκδοση της οδηγίας, κάθε κράτος μέλος είχε υιοθετήσει μια σειρά
διαφορετικών προσεγγίσεων για τα ζητήματα της ψηφιακής προσβασιμότητας. Η
υφιστάμενη νομοθεσία μερικών κρατών μελών χρειάζονταν μόνο μικρές τροποποιήσεις
για να συμμορφωθούν με την Οδηγία. Μερικά κράτη μέλη είχαν μη δεσμευτικές
συστάσεις ενώ άλλα δεν είχαν προβεί σε καμία σχετική ρύθμιση.
Μέχρι το τέλος του 2020, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο,
είχαν ολοκληρώσει τη μεταφορά της Οδηγίας για την Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο
στην εθνική τους νομοθεσία.
1.3.3 Η εφαρμογή της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία
Από τον Νοέμβριο του 2018 και ακολουθώντας το παράδειγμα επικύρωσης της
Ιρλανδίας , όλα τα μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ είναι πλέον συμβαλλόμενα μέρη της
Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το προαιρετικό
πρωτόκολλο της Σύμβασης, το οποίο καθιερώνει το ατομικό δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας κατά κάποιου συμβαλλόμενου κράτους, έχει επικυρωθεί από τα
περισσότερα, αλλά όχι από όλα τα μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ: Η Ρουμανία, η
Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ισλανδία έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν
επικυρώσει την σύμβαση. Η Πολωνία, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία και η Νορβηγία μέχρι
στιγμής δεν έχουν λάβει μέτρα σχετικά με το πρωτόκολλο.
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1.3.4 Η ευθύνη για την θέσπιση πολιτικών σε σχέση με την αναπηρία.
Εκτός από τη δεσμευτική νομοθεσία, πολλές κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν
εφαρμόσει πολιτικές για την αναπηρία. Στην ουσία, πρόκειται για έγγραφα που
περιγράφουν συνεκτικές στρατηγικές για ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία.
Όπου υπάρχουν τέτοια έγγραφα, συνήθως διαφέρουν σημαντικά ως προς το πεδίο
εφαρμογής, μερικές φορές αναλύονται λεπτομερώς ως προς συγκεκριμένες
νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ άλλες φορές παραμένουν στο επίπεδο των γενικών
αρχών. Οι κυβερνήσεις μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για την εφαρμογή της
πολιτικής που σχετίζεται με την αναπηρία, είτε οι ίδιες ή αναθέτοντας αυτήν την ευθύνη
σε μια δευτερεύουσα υπηρεσία.
Ανάμεσα στο 2010 και 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια
συγκεκριμένη στρατηγική για την αναπηρία στην Ευρώπη. Στόχος της στρατηγικής
αυτής ήταν η μείωση των εμποδίων και η προώθηση της ένταξης των ατόμων, μέσω
οκτώ τομέων δράσης: προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, εργασία, εκπαίδευση και
κατάρτιση; κοινωνική προστασία, υγεία, και εξωτερική δράση (δηλαδή, πέρα από την
ΕΕ). Η αξιολόγηση της στρατηγικής δείχνει ότι είχε θετικό αντίκτυπο στους κανόνες και
τις πολιτικές της ΕΕ, ενώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της.
Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανισμών που τα εκπροσωπούν στο
σχεδιασμό της πολιτικής της στρατηγικής συνέβαλε στην εξασφάλιση των θετικών της
αποτελεσμάτων, και ιδίως στο να διασφαλιστεί το γεγονός ότι τα θέματα που τους
αφορούν πραγματικά βρίσκονται σε προτεραιότητα στην ατζέντα της ΕΕ. Τα
αποτελέσματα της στρατηγικής περιλαμβάνουν κανονισμούς, γενικές πολιτικές,
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ορισμένα ερευνητικά έργα που τίθενται σε εφαρμογή
σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
προκλήσεις, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας ή φτώχειας. Η νέα Στρατηγική της ΕΕ
2021-2030 θα βασιστεί στα αποτελέσματα της προηγούμενης στρατηγικής και θα
αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως ο αντίκτυπος της πανδημίας
COVID-19 στα άτομα με αναπηρία.
1.3.5 Δημόσιες Συμβάσεις
Ένας σημαντικός τρόπος για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος ατόμων με
αναπηρία είναι μέσω των προδιαγραφών για την προσβασιμότητα στην σύναψη
δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Με την έγκριση
της Οδηγίας περί Δημοσίων Συμβάσεων το 2014 και τη μεταφορά της στην εθνική
νομοθεσία έως το 2017, τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές πλέον ισχύουν και
εναρμονίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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1.3.6 Γλώσσα
Μια άλλη πτυχή της καταπολέμησης των διακρίσεων, στην οποία δίνεται περισσότερη
προσοχή, είναι η χρήση απλής γλώσσας. Πρόκειται για την επικοινωνία που είναι
σαφής και κατανοητή για το ευρύτερο δυνατό κοινό. Τα περισσότερα κράτη μέλη θα
ακολουθήσουν επίσημες οδηγίες για το πώς να γράφουν με τρόπο σαφή και περιεκτικό
στην επίσημη γλώσσα τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αυτή της Δανίας, οι
διορισμένοι κυβερνητικοί φορείς θα αναλάβουν την προώθηση αυτών των οδηγιών.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα πρώην κράτος μέλος της ΕΕ, τα «απλά Αγγλικά» δεν
επιβάλλονται από το νόμο, αλλά υπάρχει μια σημαντική οργάνωση της κοινωνίας των
πολιτών που προωθεί και εποπτεύει αυτήν την προσέγγιση. Στην πραγματικότητα, σε
λίγες χώρες, η απλή γλώσσα συνιστά νομική απαίτηση. Συγκεκριμένα, στη Σουηδία,
μέσω της Πράξης για την Γλώσσα του 2009, και στη Γαλλία, μέσω της απόφασης του
Συνταγματικού Συμβουλίου του 2002.
1.4 Χώρος εργασίας και εύλογες προσαρμογές

Το θεσμικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων μπορεί να υποχρεώσει φορείς του δημόσιου
τομέα ή παρόχους αγαθών και υπηρεσιών να προβούν στις επονομαζόμενες «εύλογες
προσαρμογές» για τα άτομα που εντάσσονται στις προστατευόμενες κατηγορίες. Ο
όρος «εύλογες προσαρμογές» σημαίνει ότι ο πάροχος ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας πρέπει να επεκτείνει ή να προσαρμόσει την προσφορά του, εκτός εάν κάτι
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τέτοιο θα ήταν παράλογο, δηλαδή, πολύ επαχθές ή ακριβό σε σχέση με τις δυνατότητες
του παρόχου.
Η αρχή της εύλογης προσαρμογής εφαρμόζεται συχνά στο χώρο εργασίας. Τα άτομα
με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολύ συχνά διακρίσεις στην εργασία και στην
απασχόληση. Ένας εργοδότης μπορεί να αποφασίσει να μην προσλάβει ένα άτομο με
αναπηρία παρότι μπορεί να διαθέτει όλα τα προσόντα, επειδή το άτομο αυτό χρειάζεται
ένα συγκεκριμένο χώρο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Το νομοθετικό πλαίσιο
κατά των διακρίσεων, όπως και συγκεκριμένα νομοθετήματα για τις διακρίσεις στο
χώρο εργασίας, επιδιώκουν την εξάλειψη των διακρίσεων όπου αυτό είναι δυνατόν,
κυρίως οριοθετώντας σαφέστερα τι μπορεί και τι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εύλογη
προσαρμογή στον χώρο εργασίας.

1.5 Συμμετοχή των χρηστών για ενίσχυση: εποικοδομητικά σχόλια, εναλλακτικές
μορφές και καταγγελίες.
Σύμφωνα με την Οδηγία για την Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, ο φορέας του
δημοσίου τομέα πρέπει να δηλώνει την κατάσταση της προσβασιμότητάς του. Η
Δήλωση Προσβασιμότητας πρέπει να είναι αναλυτική, κατανοητή και ξεκάθαρη και να
στηρίζεται στο υπόδειγμα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η υπηρεσία διεθνούς
εποπτείας.
Σε αυτή την δήλωση, ο φορέας του δημοσίου τομέα πρέπει ακόμη να παρέχει ένα
μηχανισμό ανατροφοδότησης και έναν σύνδεσμο για τον μηχανισμό υποβολής
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καταγγελιών. Μέσω του μηχανισμού ανατροφοδότησης, οι τελικοί χρήστες με
αναπηρία μπορούν να ενημερώσουν των οργανισμό για τα σημεία της υπηρεσίας που
παρουσιάζουν μη προσβασιμότητα και να λαμβάνουν περιεχόμενο σε μια εναλλακτική
μορφή, σε περίπτωση που ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος. Χρησιμοποιώντας τον
μηχανισμό ανατροφοδότησης, οι τελικοί χρήστες με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να
μοιραστούν εποικοδομητικές πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα
προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Με τον τρόπο αυτό τα άτομα με
αναπηρία ανάγονται σε ειδικούς, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία τους.
Εάν ο φορέας του δημόσιου τομέα δεν ανταποκριθεί στην αξίωση για παροχή υλικού
σε εναλλακτική μορφή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η υπηρεσία εποπτείας
μπορεί να παρέμβει και να ξεκινήσει τη διαδικασία εποπτείας, η οποία με τη σειρά της
μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις.
Συμβολές για εκπαιδευτικούς:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τονίσει την σπουδαιότητα του μηχανισμού
ανατροφοδότησης, ο οποίος δίνει δομικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της
προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.
1.6 Εμπεδώνοντας τι μάθαμε: Τώρα, είναι η σειρά σου!
● Ποια είναι η διαφορά μεταξύ νομοθεσίας και προτύπων; Επιλέξτε την σωστή
απάντηση:
o Τα πρότυπα καλύπτουν το ζήτημα του «ΤΙ», π.χ. «Οι ιστοσελίδες πρέπει
να είναι προσβάσιμες» ενώ ο νόμος του «ΠΩΣ», π.χ. «Οι ιστοσελίδες
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο»
o Τα πρότυπα καλύπτουν το ζήτημα του «ΤΙ», π.χ. «Οι ιστοσελίδες πρέπει
να είναι προσβάσιμες» ενώ ο νόμος του «ΠΩΣ», π.χ. «Οι ιστοσελίδες
πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο»
o Ο νόμος και τα πρότυπα καλύπτουν το ζήτημα του ««ΠΩΣ», π.χ. «Οι
ιστοσελίδες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο».
Συμβολές για εκπαιδευτικούς:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να λύσουν την άσκηση
κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή στο σπίτι.
● Μελετήστε το νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων που ισχύει στη χώρα σας.
o Δώστε μια σύντομη περίληψη σχετικά με την προστασία που παρέχεται
στα άτομα με αναπηρία.
Συμβολές για εκπαιδευτικούς:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την
εργασία τους στην υπόλοιπη ομάδα είτε σε ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. σε φόρουμ
συζήτησης) είτε σε σύγχρονη επικοινωνία (π.χ. παρουσίαση σε τηλεδιάσκεψη)
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● Αντιστοιχίστε τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ με τους κύριους στόχους τους:
Οδηγίες της ΕΕ
a. Η Οδηγία για την Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων...
b. Οδηγία για την Προσβασιμότητα του διαδικτύου...
c. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα...
Στόχοι
a. Ορίζει τις προδιαγραφές της προσβασιμότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες
b. επιδιώκει να εξασφαλίσει την συμπερίληψη περισσοτέρων κοινών
κοινωνικών στόχων στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
c. Στοχεύει στο να καταστήσει τις ιστοσελίδες των δημοσίων φορέων
προσβάσιμες σε όλους
Συμβολές για εκπαιδευτικούς:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να λύσουν την άσκηση κατά τη
διάρκεια του μαθήματος ή στο σπίτι.

● Επιλέξτε την ιστοσελίδα ενός φορέα του δημοσίου τομέα. Πρέπει να βρίσκεται
εντός ΕΕ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του και απαντήστε τις παρακάτω
ερωτήσεις:
a. Μπορείτε να βρείτε την Δήλωση Προσβασιμότητας;
b. Είναι η Δήλωση Προσβασιμότητας λεπτομερής, κατανοητή και ξεκάθαρη;
c. Σε ποιο επίπεδο συμμόρφωσης ανήκει σύμφωνα με την Οδηγία
Προσβασιμότητας στο περιεχόμενο του Διαδικτύου (WCAG);
d. Παρέχεται σύνδεσμος για τον μηχανισμό ανατροφοδότησης για να
επισημάνουν οι χρήστες τα μη προσβάσιμα μέρη της υπηρεσίας;
Συμβολές για εκπαιδευτικούς:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να παρουσιάσουν την εργασία
τους στην υπόλοιπη ομάδα είτε σε ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. σε φόρουμ
συζήτησης) είτε σε σύγχρονη επικοινωνία (π.χ. παρουσίαση σε τηλεδιάσκεψη).
Κατανόησαν όλοι τι πρέπει να κάνουν; Υπήρξε κάποια περαιτέρω ερώτηση από τους
μαθητές;
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