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Τα άτομα με ειδικές ανάγκες-κινητικά 
προβλήματα ως αποδέκτες τουριστικών 
υπηρεσιών υπό το πρίσμα της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα  
των Ατόμων με Αναπηρία

I.  Η Σύμβαση του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία και 
η προσβασιμότητα στο 
πλαίσιο αυτής

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώ-
ματα των Ατόμων με Αναπηρία κα-
θώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολ-
λο που τη συνοδεύει υιοθετήθηκαν 
στις 13 Δεκεμβρίου 2006 κατά την 
61η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ1. Η Σύμβαση υπογράφηκε 

1.  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην 
ιστοσελίδα του Ο.Η.Ε.: http://www.
un.org/disabilities/.

στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007 
και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη 
Σύμβαση υπογράφηκε στη Νέα Υόρ-
κη στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Η ανά-
γκη για μια διεθνή σύμβαση σχετι-
κά με την αναπηρία ήταν πλέον επι-
τακτική, δεδομένου ότι υπήρχαν σο-
βαρές ελλείψεις και μεγάλες διαφο-
ροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο των 
κρατών αναφορικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την προστασία από 
τις διακρίσεις. Στόχος της Σύμβασης 
είναι η διασφάλιση ότι τα άτομα με 
αναπηρία απολαμβάνουν ένα πλήρες 
φάσμα αστικών, πολιτικών, κοινω-
νικών και οικονομικών δικαιωμάτων 
σε ισότιμη βάση με τους άλλους πο-
λίτες. Η Σύμβαση αποτελεί το πρώ-

Περίληψη: Στη σημερινή εποχή μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία 
επιθυμούν να ταξιδέψουν. H μελέτη αυτή εξετάζει το δικαίωμα των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες-κινητικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση σε του-
ριστικές υπηρεσίες και τουριστικά αγαθά. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναδεικνύει την προσβασιμότητα 
ως μία από τις οκτώ (8) γενικές αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτή, 
της αφιερώνει ξεχωριστό άρθρο και κάνει αναφορές στην προσβασιμό-
τητα σε σειρά άλλων άρθρων. Στη μελέτη αυτή, εκτός από την ανάλυ-
ση της έννοιας της προσβασιμότητας, υπό το πρίσμα της Σύμβασης του 
ΟΗΕ, παρουσιάζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προσβα-
σιμότητα: α) στα μέσα μαζικής μεταφοράς, β) στα τουριστικά καταλύμα-
τα, γ) στους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δ) στους χώρους ανα-
ψυχής κ.λπ. Επίσης, παρουσιάζονται οι μέχρι τώρα δράσεις του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και δίνε-
ται έμφαση στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία στο πεδίο του τουρισμού. Τέλος, αναλύονται τα μέ-
τρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας σε νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο 
στο πεδίο του τουρισμού για τα άτομα με αναπηρία και προτείνονται δρά-
σεις που πρέπει να αναλάβει η ελληνική πολιτεία προς την κατεύθυνση 
του προσβάσιμου τουρισμού.
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