
 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυση της προάγει την ισότητα και την ισότιμη μεταχείριση 

όλων των πολιτών εφαρμόζοντας πολιτικές για την αντιμετώπιση ανισοτήτων σε επίπεδο 

φύλου, καταγωγής, χρώματος, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.  

Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία η Ένωση βρίσκεται απέναντι σε οποιαδήποτε πολιτική 

διακρίσεων και προάγει την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, τη 

διασκέδαση και τις κοινωνικές δραστηριότητες.  

 Ο όρος και η ιστορική αναδρομή:   

Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι 

αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο 

εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η 

εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. Η μέρα αυτή 

καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο 

στις 3 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 

την προώθηση δράσεων υποστήριξης των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, αλλά και 

ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας. Σύμφωνα με στοιχεία τον Παγκόσμιο 



Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περί το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (περί το 1 

δισεκατομμύριο άνθρωποι) πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία.  

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. 

 

 Συγκεκριμένα με τον όρο αναπηρία εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία 

η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις 

ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές 

αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, 

ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσώματά σύνδρομα, Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ). 

 

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Τον Μάρτιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2021-2030. Με αυτή τη δεκαετή στρατηγική, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη 

και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η στρατηγική βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης 



ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, η οποία άνοιξε τον δρόμο για μια 

Ευρώπη χωρίς φραγμούς και για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία ώστε να 

μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία 

και την οικονομία. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στη διαμόρφωση των εθνικών τους 

στρατηγικών και σχεδίων δράσης με στόχο την ευρύτερη εφαρμογή της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και της σχετικής νομοθεσίας 

της ΕΕ. 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : 

ΚΕΙΜΕΝΟ:  

ΚΑΜΠΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΑΜΠΟΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 

ΜΑΛΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΤΑΞΗ:Α΄ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΤΣΑΓΓΑΡΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΥΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΑΞΗ Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Mπέλμπας Κώστας  

Κολοβού Αικατερίνη  

Κολοβού Αθανασία  

Καρκάλα Παναγιώτα  

ΤΑΞΗ Β΄ΚΑΙ Γ΄ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 

 

 


