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Ευρωπαϊκή Ένωση, 
νόμοι και δικαιώματα



Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;



Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ομάδα

με 27 χώρες στην Ευρώπη.

Αυτές οι χώρες

έγιναν μια μεγάλη ομάδα

για να βοηθήσουν τους ανθρώπους

να κάνουν πολλά πράγματα

πιο εύκολα.



Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι

που παίρνουν αποφάσεις και

φτιάχνουν νόμους

που πρέπει

όλα τα κράτη να ακολουθούν.



Τι είναι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Κομισιόν);

Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν είναι ένας οργανισμός

που ασχολείται με θέματα

που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παίρνει αποφάσεις και προτείνει νόμους

για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παίρνει αποφάσεις για να

προστατεύσει τα δικαιώματα

των ανθρώπων με αναπηρία.



Τι κάνουν οι πολίτες;

Οι πολίτες ενός κράτους,

δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν σε κάθε κράτος

επιλέγουν τους ανθρώπους

που θα παίρνουν αυτές τις αποφάσεις.

Για να τους επιλέξουν,

ψηφίζουν στις εκλογές

που γίνονται κάθε 5 χρόνια.



Νόμοι

Στην Ευρώπη υπάρχουν 2 είδη νόμων:

✓Οι κανονισμοί

✓Οι οδηγίες

Αυτοί οι 2 νόμοι είναι διαφορετικοί

μεταξύ τους.



Νόμοι

Κανονισμός

Ο κανονισμός είναι ένας νόμος

που είναι υποχρεωτικός

για όλα τα κράτη

που ανήκουν

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οδηγία
Η οδηγία είναι κάτι

που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση

για να ακολουθήσουν όλα τα κράτη.

Η οδηγία περιλαμβάνει οδηγίες

για το τι πρέπει

να κάνει το κάθε κράτος.

Το κάθε κράτος αν αποφασίσει

να ακολουθήσει την οδηγία,

μπορεί:

• να φτιάξει ένα νόμο

• να κάνει παραπάνω πράγματα



Νόμοι για την
προσβασιμότητα

Τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν νόμους κατά των διακρίσεων.

Οι νόμοι αυτοί αφορούν πολλά πράγματα,
όπως η προσβασιμότητα.

Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το Ηνωμένο Βασίλειο
έχουν τα ίδια ελάχιστα προ απαιτούμενα
για την ψηφιακή προσβασιμότητα
στον δημόσιο τομέα.



Σύμβαση για τα Δικαιώματα
των Ανθρώπων με Αναπηρία

Ας δούμε ένα βίντεο

για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα

των Ανθρώπων με Αναπηρία

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

(ΟΗΕ).

[United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities

(UNCRPD)]

https://www.youtube.com/watch?v=sZCa2_sMKW4


Σύμβαση για τα Δικαιώματα
των Ανθρώπων με Αναπηρία

Το 2011 τα κράτη που ανήκουν

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

έγραψαν κάποιες βασικές αρχές

για να δώσουν το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία

να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία

είναι το πρώτο έγγραφο

που δημιούργησε ο ΟΗΕ

για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.

Περιγράφει τι χρειάζεται

να κάνει κάθε κράτος

για να προστατεύονται τα δικαιώματα τους.



Σύμβαση για τα Δικαιώματα
των Ανθρώπων με Αναπηρία

Η Σύμβαση ξεκίνησε να εφαρμόζεται

στις 22 Ιανουαρίου 2011.

Συνολικά 22 χώρες υπέγραψαν

ότι θα την εφαρμόσουν.

Τα κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

υποσχέθηκαν

ότι θα ακολουθήσουν τις βασικές αρχές

και θα φροντίσουν

να κάνουν τα πάντα κατάλληλα

για τους ανθρώπους με αναπηρία.



Τι πρέπει να κάνει η κάθε χώρα;

Η κάθε χώρα θα πρέπει

να διευκολύνει τους ανθρώπους με αναπηρία

ώστε:

• να είναι ανεξάρτητοι

• να έχουν καλή σωματική και ψυχική υγεία

• να συμμετέχουν στην κοινωνία

όπως όλοι.



Άρθρο 9

Η Σύμβαση έχει πολλά κεφάλαια

που το καθένα λέει

κάτι διαφορετικό.

Αυτά λέγονται άρθρα.

Το Άρθρο 9 αναφέρει όλα όσα

πρέπει να κάνει η κάθε χώρα

για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι

να έχουν πρόσβαση

σε τοποθεσίες

και σε πληροφορίες.



Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για την Αναπηρία 2021 - 2030

H Ευρωπαϊκή Στρατηγική είναι ένα πλάνο

που εξηγεί τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

για να προστατεύσει τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία

για τα επόμενα 10 χρόνια.

Πριν από αυτό το πλάνο

υπήρχε ένα άλλο για τα έτη 2010 – 2020.

Τον Μάρτιο του 2021,

φτιάχτηκε η νέα στρατηγική για τα έτη 2021 – 2030.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en


Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία

Με αυτό το πλάνο,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει σίγουρο

ότι οι άνθρωποι με αναπηρία

θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους

και θα έχουν ίσες ευκαιρίες με όλους τους ανθρώπους.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει
να διασφαλίσει
ότι οι άνθρωποι με αναπηρία
θα μπορούν:

• να μετακινούνται και να ζουν ελεύθερα
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• να υποστηρίζονται όσο χρειάζονται για να
έχουν μια καλή ζωή

• ζουν ανεξάρτητοι
αλλά όχι σε ιδρύματα.
Είναι σημαντικό
να έχουν κοντά τους
την οικογένεια και τους φίλους τους.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει
να διασφαλίσει
ότι οι άνθρωποι με αναπηρία
θα μπορούν:

• να ανήκουν στην κοινότητα μαζί με άλλους ανθρώπους

• να αποφασίζουν μόνοι τους για τη ζωή τους.
Για παράδειγμα,
έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν
με ποιον, πού και πώς θέλουν να ζήσουν.

• να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να σπουδάσουν
και να εργαστούν όπως όλοι

• να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
προσπαθήσει
να διασφαλίσει
ότι οι άνθρωποι με αναπηρία:

• θα έχουν το σεβασμό

των άλλων ανθρώπων

• δεν θα αντιμετωπίζονται άσχημα

ή με διαφορετικό τρόπο

επειδή έχουν αναπηρία



Οδηγία για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δημοσίευσε μια νέα οδηγία
που εξηγεί τα πράγματα
που είναι απαραίτητο
να αλλάξουν οι δημόσιοι φορείς
ώστε:

• οι ιστοσελίδες τους

• τα έγγραφα τους

• οι εφαρμογές τους

να είναι προσβάσιμα.

Η οδηγία άρχισε
να εφαρμόζεται το 2018.



Οδηγία για την Ψηφιακή
Προσβασιμότητα

Η οδηγία εξηγεί ότι:

• Οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές
που ανήκουν σε δημόσιους φορείς
χρειάζεται να δηλώνουν
το πόσο προσβάσιμες είναι.

• Οι άνθρωποι με αναπηρία
χρειάζεται να αξιολογούν το
περιεχόμενο
που βρίσκουν στο ίντερνετ.
Έτσι, θα γίνονται οι ειδικοί
που θα δίνουν συμβουλές
για να προσαρμόζεται το κάθε υλικό
και να ταιριάζει στις ανάγκες τους.



Εάν είσαι
εκπαιδευτής...

Δώσε έμφαση
στη σημασία που έχει το να δίνουν οι ίδιοι οι
άνθρωποι με αναπηρία τη δική τους
ανατροφοδότηση σχετικά με δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν αναφορικά με την
προσβασιμότητα όταν πλοηγούνται
στο ίντερνετ.



Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας



Ευρωπαϊκή Πράξη για
την Προσβασιμότητα

Είναι ένας νόμος

που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση

για να γίνουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες

που παρέχονται στην Ευρώπη

πιο προσβάσιμες στους ανθρώπους με

αναπηρία.

Δημοσιεύτηκε το 2019.

Αφορά τον ιδιωτικό τομέα.



Ευρωπαϊκή Πράξη για
την Προσβασιμότητα

Εστιάζει σε προϊόντα και υπηρεσίες
που είναι πολύ σημαντικές για ανθρώπους με
αναπηρία,
όπως:

• οι ταμειακές μηχανές

• οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

• οι τηλεοράσεις

• τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων



Ποια είναι τα ελάχιστα
προαπαιτούμενα;

Ο νόμος λέει τι πρέπει

να κάνει το κάθε κράτος

ώστε οι υπηρεσίες του

να είναι προσβάσιμες

στους ανθρώπους με αναπηρία.

Δεν εξηγεί τα πάντα

αλλά λέει αυτά που θα πρέπει

οπωσδήποτε να γίνουν.



Νόμος και Πρότυπα

Ο νόμος εξηγεί
τι πρέπει να γίνεται.
Για παράδειγμα,
"οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι προσβάσιμες".

Τα πρότυπα (στάνταρντς) εξηγούν
πώς πρέπει να γίνεται κάτι.
Για παράδειγμα,
"οι ιστοσελίδες πρέπει
να μοιάζουν με αυτό το πρότυπο".

Διάφοροι φορείς που αντιπροσωπεύουν
τους καταναλωτές συνεργάζονται
για να δημιουργήσουν τα πρότυπα.

Οι καταναλωτές λέγονται τελικοί χρήστες.



Πρότυπο για την προσβασιμότητα
που απαιτείται για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τεχνολογίας

Αυτό το πρότυπο συνδέεται

με τα ελάχιστα προαπαιτούμενα

της Οδηγίας για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα.

Το πρότυπο περιγράφει

τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν:

• Οι υπολογιστές

• Τα τηλέφωνα

• Το ίντερνετ

• Τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης



Πρότυπο για την προσβασιμότητα
που απαιτείται για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τεχνολογίας

Το πρότυπο αυτό έχει πολλές λεπτομέρειες.

Είναι το πιο αναλυτικό πρότυπο

που μιλάει

για την ψηφιακή προσβασιμότητα

σε όλο τον κόσμο.

Οι Ευρωπαίοι συνεργάστηκαν

με Αμερικανούς

για να εξηγήσουν καλύτερα

τι χρειάζεται να υπάρχει στο πρότυπο.



Πρότυπο για την προσβασιμότητα
που απαιτείται για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τεχνολογίας

Το πρότυπο έχει πολλά κεφάλαια,
όπως έχει ένα βιβλίο.

Το κάθε κεφάλαιο λέει κάτι διαφορετικό.

Για παράδειγμα:

• Το κεφάλαιο 4 γράφει τις περιπτώσεις
όπου οι άνθρωποι με αναπηρία
χρησιμοποιούν την τεχνολογία.

• Το κεφάλαιο 5 γράφει
για συγκεκριμένους τομείς
της τεχνολογίας, όπως:

- το ίντερνετ

- τα λογισμικά

- εξωτερικός εξοπλισμός.



Οδηγίες για την Προσβασιμότητα
του Περιεχομένου του Ίντερνετ

Οι οδηγίες για την Προσβασιμότητα

του Περιεχομένου του Ίντερνετ

είναι ένα πρότυπο.

Περιγράφουν τι χρειάζεται

να υπάρχει για να έχουμε προσβασιμότητα στο ίντερνετ.

Κάθε οδηγία στο πρότυπο

έχει έναν στόχο

για να γίνει το περιεχόμενο

πιο προσβάσιμο.



Οδηγίες για την Προσβασιμότητα
του Περιεχομένου του Ίντερνετ

Για να επιτύχει κάποιος τον στόχο

χρειάζεται να έχει στο μυαλό του

τα κριτήρια που υπάρχουν.

Υπάρχουν 3 κριτήρια:

• Α (ελάχιστο προαπαιτούμενο)

• ΑΑ

• ΑΑΑ

Μπορείς να δεις αναλυτικά τα κριτήρια εδώ.

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=111%2C121


Ξέρεις κάποια ιστοσελίδα
που να είναι προσβάσιμη;

Μπορείς να μπεις σε αυτή την

ιστοσελίδα

https://www.webaccessibility.com/

και να ελέγξεις

αν η ιστοσελίδα σου είναι προσβάσιμη.

Θα δεις ένα σκορ

και λεπτομέρειες για το τι χρειάζεται

να διορθώσεις.

https://www.webaccessibility.com/


Η γλώσσα είναι σημαντική

Το κάθε κράτος πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία

στη γλώσσα που χρησιμοποιείται.

Η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας (plain language)

βοηθάει τους ανθρώπους να καταλάβουν

πιο εύκολα αυτό που διαβάζουν.

Σε μερικές χώρες, όπως:

• στη Σουηδία

• στη Γαλλία

ο νόμος λέει ότι

πρέπει να χρησιμοποιείται απλή γλώσσα.

Σε άλλες χώρες δεν είναι υποχρεωτικό,

αλλά προτείνεται.

Για παράδειγμα,

στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τι γίνεται όταν χρειάζεται
να γίνουν αλλαγές
για να διευκολυνθεί κάποιος
στην εργασία του;

Κάποιες φορές είναι δύσκολο
για έναν άνθρωπο με αναπηρία
να προσληφθεί σε μια θέση εργασίας.

Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί
ο εργοδότης δυσκολεύεται:

• να αγοράσει τον εξοπλισμό
που χρειάζεται ο άνθρωπος με αναπηρία

• να κάνει αλλαγές στον χώρο εργασίας

• να κάνει αλλαγές στον τρόπο που γίνεται
η συνέντευξη

Έτσι, μπορεί κάποιος άνθρωπος με αναπηρία
να χάσει μια θέση εργασίας
παρόλο που είναι πολύ ικανός.



Λογικές προσαρμογές

Όταν ο εργοδότης αλλάζει κάποια πράγματα

για να εξυπηρετήσει έναν άνθρωπο με αναπηρία

που είναι ικανός στην εργασία του,

τότε ο εργαζόμενος με αναπηρία

έχει ίσες ευκαιρίες

με τους άλλους εργαζόμενους.

Οι αλλαγές αυτές λέγονται "λογικές προσαρμογές".

Μπορούν να γίνουν

εάν το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο.



Λογικές Προσαρμογές

Συνήθως οι λογικές προσαρμογές
που μπορεί να γίνουν είναι:

• Να υπάρχει ευέλικτο ωράριο εργασίας
δηλαδή να μπορούν
να αλλάξουν οι ώρες εργασίας
ανάλογα με το τι βολεύει

• Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για παρκάρισμα
Έτσι, θα μπορεί να διευκολυνθεί
κάποιος άνθρωπος που οδηγάει
αναπηρικό αυτοκίνητο

• Να υπάρχουν αλλαγές στην προσβασιμότητα
του χώρου εργασίας



Λογικές Προσαρμογές
• Να παρέχονται εργαλεία και
λογισμικά
που να ταιριάζουν στις ανάγκες
του ανθρώπου που τα
χρησιμοποιεί

• Να γίνουν αλλαγές στο υλικό
με το οποίο εκπαιδεύονται
οι εργαζόμενοι με αναπηρία

• Να γίνουν αλλαγές στον τρόπο
με τον οποίο οι εργοδότες
δίνουν σχόλια στους
εργαζόμενους
σχετικά με το πώς τα πάνε στην
εργασία τους

• Να επιτρέπονται σκύλοι οδηγοί



Τελικά πόσο σημαντικό είναι
οι άνθρωποι με αναπηρία
να αξιολογούν τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν;

Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε
τους ανθρώπους με αναπηρία
να μιλάνε για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν
επειδή δεν υπάρχει αρκετή
ή δεν υπάρχει καθόλου προσβασιμότητα.

Έτσι, οι άνθρωποι που σχεδιάζουν νόμους
και κάνουν αλλαγές για το κάθε κράτος
θα ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες
και θα εργαστούν για να κάνουν τις αλλαγές
που πρέπει να γίνουν.

Σε αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητο
να συμμετέχουν οι άνθρωποι με αναπηρία.



Εξάσκηση!

Εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι

https://create.kahoot.it/details/2821e168-6ff4-411c-aacf-6cc5a308352d

που έχει να κάνει
με όσα συζητήσαμε σε αυτή την ενότητα.

Θα διασκεδάσουμε
και θα θυμηθούμε τι μάθαμε!

Για να θυμηθείς
τι μάθαμε στην προηγούμενη ενότητα
δες αυτό το παιχνίδι
https://create.kahoot.it/share/1/971d6c45-55bc-4870-b572-15e92e8dcd3c

https://create.kahoot.it/details/2821e168-6ff4-411c-aacf-6cc5a308352d
https://create.kahoot.it/share/1/971d6c45-55bc-4870-b572-15e92e8dcd3c


Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας

Στείλε μας email 

στο edutech@eeamargarita.gr

mailto:edutech@eeamargarita.gr
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