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Προσβασιμότητα
1 . Προκειμένου να είναι σε θέση τα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και
να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με
αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον,
τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες,
συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και
επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή
παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα
μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των
εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:
α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των
ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων,
β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης.
2 . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα
προκειμένου: α. να αναπτύξουν, διαδώσουν και παρακολουθούν την εφαρμογή
των ελάχιστων προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για την
προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή
παρέχονται στο κοινό,
β. να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό,
λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μορφές της προσβασιμότητας για τα άτομα με
αναπηρίες,
γ. να παρέχουν κατάρτιση τους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε σχέση με τα
ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες,
δ. να παρέχουν, στα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο
κοινό, σύστημα σήμανσης σε Μπράιγ και σε ευανάγνωστες και κατανοητές
μορφές,
ε. να παρέχουν μορφές ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων,
συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των αναγνωστών και των επαγγελματιών
διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνουν την
προσβασιμότητα στα κτίρια και σε άλλες εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο
κοινό,
στ. να προάγουν άλλες κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης προς τα
άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβαση τους στην
πληροφορία,
ζ. να προάγουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες τεχνολογίες

ζ. να προάγουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες τεχνολογίες
και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και
του ∆ιαδικτύου, η. να προάγουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και
τη διανομή προσιτών τεχνολογιών και συστημάτων ενημέρωσης και
επικοινωνιών σε αρχικό στάδιο, έτσι ώστε αυτές οι τεχνολογίες και συστήματα
να καταστούν προσιτές με ελάχιστο κόστος.

