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Εισαγωγή
Οι διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα εναντίον των Ατόμων με Αναπηρία, είτε
με τη μορφή θετικών πράξεων είτε με τη μορφή της παράλειψης ενεργειών
που θα τα εξίσωναν με τον υπόλοιπο πληθυσμό, συνιστούν ανυπέρβλητα
(λόγω της φύσης και της έκτασής τους) εμπόδια που οδηγούν στον
κοινωνικό αποκλεισμό1. Αν θέλαμε να προβούμε σε έναν ορισμό αυτής της
πολυσχιδούς έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού, θα λέγαμε ότι συνιστά
το φαινόμενο που απορρέει από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά
και δημόσια αγαθά, η έλλειψη των οποίων συνεπάγεται ως επί το πλείστον
την οικονομική ανέχεια και την περιθωριοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν
υπάρχει μέχρι σήμερα ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, αντίθετα κάθε φορά
ο όρος αποκτά και διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με το θεωρητικό
πλαίσιο εντός του οποίου χρησιμοποιείται. Στις συζητήσεις γύρω από τον
κοινωνικό αποκλεισμό, όμως, η απασχόληση θεωρείται ως κύριος
παράγοντας κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πρωτίστως ένα ζήτημα
δικαιοπολιτικό και όχι αριθμητικό. Άπτεται του ερωτήματος τι δημοκρατία
θέλουμε για την Ευρώπη, δημοκρατία των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων ή
της προνομιακής μεταχείρισης των ευνοημένων κοινωνικών ομάδων; Η
απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι καταφατική ως προς το πρώτο σκέλος
της ερώτησης και προς αυτήν την κατεύθυνση στρέφεται και η κοινωνική
αντίληψη περί αναπηρίας2. Σύμφωνα με αυτήν, η αναπηρία είναι ένα
φαινόμενο που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των προσωπικών
χαρακτηριστικών του ατόμου και των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος
του. Η προσέγγιση αυτή απορρίπτει το ιατρικό πρότυπο της αναπηρίας και
καθιστά τα άτομα που την εμφανίζουν φορείς δικαιωμάτων, αντί φορέων
προβλημάτων. Θεμελιώνει το κοινωνικό δικαίωμα των αποκλεισμένων σε
ισότιμη μεταχείριση και παύει να τους αντιμετωπίζει ως δέκτες
φιλανθρωπίας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πια το δικό τους δικαίωμα
απέναντι στην ανισότητα και μπορούν νομικά να διεκδικήσουν την
εξάλειψή της.

1

Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα αναπηρίας – Εγχειρίδιο εκπαιδευομένου, Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, 2014, σελ. 159.
2
Εργατικό Δίκαιο – Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Ζερδελής Δ., 2014, σελ. 362-3.
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Στο πλαίσιο που εξετάζουμε εντάσσεται και η θεώρηση των κρατικών και
μη δαπανών υπέρ των ΑμεΑ ως παραγωγικών πια, όχι ως καταναλωτικών,
ως επενδύσεων δηλαδή σε ανθρώπινο δυναμικό3. Αυτό συμβαίνει ακριβώς
γιατί τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική,
πολιτική, εργασιακή κοκ ζωή ως ισότιμοι πολίτες, εργαζόμενοι, παραγωγοί,
καταναλωτές. Βασικό ρόλο, βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδικασία
διαδραματίζει η συμμετοχή των ΑμεΑ στην εργασία, αφού μέσω αυτής
επιτυγχάνεται η υποβοήθηση, από μέρους τους, της παραγωγής και έτσι η
ενίσχυση της οικονομίας.
Για αυτούς τους λόγους η βαρύτητα που έχουν προσδώσει τα Κράτη στον
τομέα της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη και τα μέτρα που έχουν
λάβει προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ενισχύσουν την πρόσβαση των
ΑμεΑ στην εργασία είναι ποικίλα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
παρέχονται οικονομικά κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για την πρόσληψη
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, οικονομικά κίνητρα στα άτομα με
αναπηρίες για την προώθηση της δικής τους επιχειρηματικής
δραστηριότητας, υποστηρικτικές τεχνολογίες, χάρη στις οποίες
περιορίζονται ή και εξαλείφονται πολλά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
τα ΑμεΑ κ.λπ. Χάρη σε όλα αυτά, λοιπόν, εξυπηρετείται η έννοια της
«προσβασιμότητας»4 των ΑμεΑ στην εργασία, η οποία προσφέρει πληθώρα
ευεργετημάτων και στους ίδιους τους εργοδότες: προσέλκυση νέων
εργαζομένων, δυνατότητα διατήρησης του παλιού εργατικού δυναμικού, σε
περίπτωση που αποκτήσει κάποια αναπηρία, άνοιγμα της επιχείρησης στην
κοινωνία κ.ά. Όσο για το ίδιο το Κράτος, ωφελείται, πέραν των άλλων
τρόπων, με την αύξηση του εργατικού δυναμικού, τη μείωση των δαπανών
κοινωνικής προστασίας, κ.λπ.
Επειδή, όμως, μένει ακόμη πολύς δρόμος, προκειμένου οι διακηρύξεις και
τα ευχολόγια να γίνουν πραγματικότητα, είναι σκόπιμο και χρήσιμο όλα τα
ενδιαφερόμενα άτομα να λάβουν γνώση των δικαιωμάτων και των
δυνατοτήτων τους, ούτως ώστε να συμβάλουν, μέσα από την αξιοποίησή
τους, στην πρόοδο της υφιστάμενης κατάστασης και την επίτευξη ακόμα
3
4

Εργατικό Δίκαιο – Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Ζερδελής Δ., 2014,σελ. 363.
Πρόκειται για έννοια είδους, έναντι της έννοιας γένους «πρόσβαση», η οποία αναφέρεται
στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλος τους τομείς των κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Για να επιτευχθεί η πρόσβαση, πρέπει τα μέτρα προσβασιμότητας να είναι οριζόντια,
δηλαδή να αφορούν όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, Σχεδιασμός πολιτικής σε
θέματα αναπηρίας – Εγχειρίδιο εκπαιδευομένου, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία, 2014, σελ. 154-5.
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υψηλότερου επιπέδου προστασίας. Στόχος, λοιπόν, του παρόντος
παραδοτέου, είναι να γνωστοποιήσει πολιτικές και πρακτικές που
επηρεάζουν την πρόσβαση στην απασχόληση καθώς και να συμβάλει στη
δυνατότητα αποτελεσματικότερης διεκδίκησης του δικαιώματος στην
εργασία και της βελτίωσης των συνθηκών απασχόλησης, χάρη στη γνώση
του ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου, τα οποία ρυθμίζουν,
μεταξύ άλλων, τα σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης,
τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, τις
εύλογες προσαρμογές και το πλαίσιο οικονομικών κινήτρων για τις
επιχειρήσεις. Ειδικά για τη νομοθεσία, σημαντικό εργαλείο στην όλη έρευνα
αποτελεί ο Νόμος για τους Αμερικανούς με Αναπηρία του 1990
(«Americans with Disabilities Act»), ο πρώτος νόμος που εισήγαγε τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στον Παγκόσμιο Χάρτη, σε σχέση με
τον οποίο υπάρχει μεγάλο εύρος νομολογίας.
Για τον λόγο αυτό, στο πρώτο μέρος του παρόντος παραδοτέου
παρουσιάζονται βασικοί όροι και έννοιες που σχετίζονται με την αναπηρία
και την απασχόληση, στατιστικά στοιχεία από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και πολιτικές και προγράμματα που σχετίζονται
με την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην απασχόληση. Στο δεύτερο
μέρος του παραδοτέου παρουσιάζονται το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της πρόσβασης στην απασχόληση.
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Τμήμα Α: Γενικές έννοιες, στατιστικές, πολιτικές και
προγράμματα
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Α.1 Όροι και έννοιες
Α.1.1 Θεωρητικά μοντέλα αναπηρίας
Απασχόληση και αναπηρία είναι δύο όροι που θα μας απασχολήσουν στην
παρούσα έκθεση.
Υπάρχουν σημεία συνάντησης των δύο εννοιών, όπως και διαδρομές που οι
όροι τέμνονται με θεωρητικά πλαίσια, εφαρμογές, πρακτικές και πολιτικές.
Πριν δούμε τα ενδιαφέροντα πεδία των θεωριών και των πολιτικών, θα
ήταν χρήσιμο να ψηλαφίσουμε τους βασικούς και τους ειδικότερους όρους
που θα μας απασχολήσουν.
Η αναπηρία είναι ένας πολυσύνθετος όρος, που εκτείνεται από το σώμα και
τον νου μέχρι την κοινωνία. Ανάλογα με την οπτική που χρησιμοποιείται
κάθε φορά, προσεγγίζεται και το περιεχόμενο της έννοιας. Είναι μια
εξελισσόμενη έννοια που εμπλέκει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε άτομα
με αναπηρία και σε περιβαλλοντικά εμπόδια, ή ακόμη και σε
προκαταλήψεις. Τα εμπόδια αυτά παρεμβάλλονται αρνητικά στην πλήρη και
αποτελεσματική συμμετοχή του αναπήρου στην κοινωνία, με ίσους όρους
με τα άλλα άτομα. Όπως γίνεται αντιληπτό, όροι όπως η βλάβη
διαμεσολαβούν την πρόσληψη της έννοιας της 'αναπηρίας' και παράλληλα
συνδέονται με την αρχική πρόσληψη του όρου.
H προσέγγιση της αναπηρίας και οι έννοιες που αποδίδονται σε αυτήν,
έχουν αλλάξει σημαντικά με το πέρασμα των ετών. Σε αυτό έχουν
συμβάλει κυρίως οι διεκδικήσεις του ίδιου του κινήματος των ανθρώπων με
αναπηρία, όπως επίσης και η ωρίμανσή του χώρου των κοινωνικών
επιστημών. Δυο είναι τα κύρια μοντέλα της αναπηρίας: α) το ιατρικό και
βιοψυχοκοινωνικό, β) το κοινωνικό.
Α.1.1.1 Ιατρικό και βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο αναπηρίας
Μέχρι τη δεκαετία του 1980 το μοντέλο που κυριαρχούσε στο χώρο της
αναπηρίας ήταν το ατομικό/ιατρικό, το οποίο βασίζεται στη Βιολογία και
σύμφωνα με αυτό το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από
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ιατρική αντιμετώπιση, η οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο από τους
ειδικούς.
Το ιατρικό μοντέλο αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως μια φυσική ή
διανοητική βλάβη και ως εκ τούτου το άτομο αντιμετωπίζει προσωπικές και
κοινωνικές συνέπειες. Επομένως, οι περιορισμοί και τα εμπόδια που
υπάρχουν, προκύπτουν κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά, από αυτό που
συμβαίνει στο σώμα των ανθρώπων.
Το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημιούργησε ένα σύστημα
μέτρησης της υγείας και της αναπηρίας, γνωστό ως International
Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH). Σε αυτό
υπήρξε ένας τριπλός διαχωρισμός ο οποίος αποτυπώθηκε ως:
 Impairment: Απώλεια ή ανωμαλία στη ψυχολογική,
φυσιολογική ή ανατομική δομή και λειτουργία.
 Disability: Περιορισμός ή έλλειψη ικανότητας εκτέλεσης μιας
δραστηριότητας με τον τρόπο που θεωρείται φυσιολογικός για
ένα άτομο.
 Handicap: Η κατάσταση που προκύπτει από βλάβη ή αναπηρία
και που περιορίζει ή εμποδίζει το άτομο να ανταποκριθεί στο
ρόλο του ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους κοινωνικούς
και πολιτιστικούς παράγοντες.
Το μοντέλο αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στις οργανώσεις των
ανθρώπων με αναπηρία. Η βασική κριτική εστίαζε στο γεγονός ότι,
σύμφωνα με το μοντέλο, οι βλάβες των ανθρώπων (impairments) είναι οι
αιτίες για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην επίτευξη των καθημερινών
τους δραστηριοτήτων (disability) και την εκπλήρωση των κοινωνικών τους
ρόλων (handicap). Επομένως, η λύση σε αυτό είναι η θεραπεία και η
αποκατάσταση της βλάβης, με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας να δίνουν έμφαση στις ανάγκες που προκύπτουν από τις βλάβες
και όχι στις ίδιες τις εμπειρίες των ανθρώπων με αναπηρία (Barnes C and
Mercer G., 2003).
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η πηγή της αναπηρίας εντοπίζεται σε
ένα υποτιθέμενο ατομικό έλλειμμα και σε προσωπικές ανεπάρκειες, σε
σύγκριση με τους ''κανονικούς'' ανθρώπους (Abberley, 1999: 2). Έτσι, οι
πολιτικές για την αναπηρία περιορίζονται σε εκείνες που αφορούν ιατρικές
παρεμβάσεις, διατηρώντας έτσι στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται
με την ιδέα του ασθενούς και του «μη φυσιολογικού», αναπαράγοντας έτσι
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διακρίσεις και δημιουργώντας προϋποθέσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
(Ε.Σ.ΑμεΑ, 2014)
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2001) έχει μετακινηθεί πλέον προς ένα
νέο μοντέλο της αναπηρία, το βιοψυχοκοινωνικό. Σε αυτό η αναπηρία
γίνεται κατανοητή μέσω της αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών παραγόντων. Στην πρόσφατη αναθεώρηση της
λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας που παρουσιάζεται στο
Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της
Υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF) (WHO, 2001) εισάγονται πλέον δυο όροι εκείνοι της
λειτουργικότητας (functioning) και της αναπηρίας (disability).
- Λειτουργικότητα







Σωματικές λειτουργίες (body functions) είναι οι φυσιολογικές
λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των
ψυχολογικών λειτουργιών.
Σωματικές δομές (body structures) είναι τα ανατομικά μέλη του
σώματος, όπως είναι τα όργανα, τα άκρα και τα συστατικά
τους.
Δραστηριότητα (activity) είναι η εκτέλεση ενός έργου ή μιας
ενέργειας από το άτομο.
Συμμετοχή (participation) είναι η ανάμειξη σε καταστάσεις
ζωής.

- Αναπηρία






Βλάβη (impairment) είναι το πρόβλημα στις σωματικές
λειτουργίες και δομές, όπως είναι η αποκλίνουσα λειτουργία
του σώματος ή η απώλεια μελών του σώματος.
Περιορισμός δραστηριοτήτων (activity limitations) είναι η
δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει το άτομο στην εκτέλεση
δραστηριοτήτων.
Περιορισμός στη συμμετοχή (participation restrictions) είναι το
πρόβλημα που μπορεί να βιώσει το άτομο στην προσπάθεια
ανάμειξής του σε καταστάσεις ζωής.

Στην τελευταία αυτή αναθεώρηση γίνεται λόγος για τα περιβαλλοντικά
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία, παρ' όλα αυτά το
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συγκεκριμένο μοντέλο ως σημείo αφετηρίας διατηρεί το ίδιο το άτομο και
δεν αναγνωρίζει την αναπηρία ως κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο
προέρχεται από τα εμπόδια που θέτει η κοινωνία στην ισότιμη συμμετοχή
των ανθρώπων με βλάβες (impairments) (Barnes C and Mercer G, 2004).
Σε ορισμούς όπως ο παραπάνω, φαίνεται σαν να υπονοείται ότι υπάρχουν
βιολογικά και ιατρικά πρότυπα, που μπορούν να περιγράψουν από μόνα
τους τη δομή και τη λειτουργία της ανθρώπινης ικανότητας. Αυτά τα
''κανονικά'' χαρακτηριστικά εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από μια κοινωνία,
στην οποία παράγονται τα πρότυπα της ''κανονικότητας'' (Wendell, 1996:
14).
Όμως αυτή η κανονικότητα έχει τεθεί σε κριτική και στον χώρο της
Ιατρικής και της Φιλοσοφίας της. Ο Georges Canguilhem προσεγγίζει τους
όρους παθολογικό και κανονικό και επεκτείνεται στη διαδικασία που τους
προσδιορίζει και τους κανονικοποιεί. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Κανονίζω
[normer], κανονικοποιώ [normaliser], σημαίνει επιβάλλω μια αξίωση σε μία
ύπαρξη, σε ένα δεδομένο, του οποίου η ποικιλομορφία και η
ανομοιογένεια, εμφανίζονται, από τη σκοπιά της αξίωσης, ως μια
απροσδιοριστία περισσότερο εχθρική παρά απλώς παράδοξη».
(Canguilhem, 2007: 304)
Α.1.1.2 Κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας
Η πλευρά της αναπηρίας, η ποικιλομορφία και η ανομοιογένεια που αυτή
επιδεικνύει, βάλλονται από τον ιατρικό κανόνα. Στον αντίποδα της ιατρικής
προσέγγισης, αναπτύσσεται η κοινωνική αντίληψη της αναπηρίας. Η
αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή, προσεγγίζεται από διαφορετικές
αντιλήψεις που δεν εννοούν πάντα το ίδιο πράγμα (Wendell, 1996: 36).
Σε γενικές γραμμές, το κοινωνικό μοντέλο αφορά μια στοχευμένη
προσπάθεια για αλλαγή της οπτικής. Σε αυτήν την περίπτωση το βάρος
μετατοπίζεται από τους περιορισμούς στη λειτουργικότητα των ατόμων με
αναπηρία, στα προβλήματα που προκαλούνται από τις ανεπάρκειες του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού, καθώς και την ύπαρξη εμποδίων
(Barnes, 2003: 5).
Περίπου το 1976 ακτιβιστές με αναπηρία στην Αγγλία αμφισβήτησαν το
μέχρι τότε θεωρητικό πλαίσιο για την αναπηρία διεκδικώντας τα δικαιώματα
τους.
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Η αρχή του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας ήταν το κείμενο του Union
of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS, 1976)
“Fundamental Principles of Disability”. Τότε, για πρώτη φορά ειπώθηκε από
τη μεριά των ίδιων των αναπήρων ότι η κοινωνία είναι εκείνη η οποία
''αναπηροποιεί'' του ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες και ότι η αναπηρία
είναι κάτι που επιβάλλεται επάνω στο έλλειμμα/ βλάβη του καθένα, με
τρόπο που (χωρίς λόγο) απομονώνει και αποκλείει αποτρέποντας
ταυτόχρονα την ισότιμη, πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Ο ορισμός
σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο είναι:
 Βλάβη (impairment): Η στέρηση μέρους ή του συνόλου ενός
μέλους ή η ύπαρξη ενός ελαττωματικού μέλους, οργανισμού ή
ανατομίας του σώματος.
 Αναπηρία (disability): Το μειονέκτημα ή ο περιορισμός
δραστηριότητας που προκαλείται από τη σύγχρονη κοινωνική
οργάνωση, η οποία δεν λογαριάζει καθόλου ή λογαριάζει
ελάχιστα τους ανθρώπους που έχουν φυσικές βλάβες
περιορίζοντάς τους από τις κοινωνικές δραστηριότητες (UPIAS,
1976: 3-4)5.
Το παραπάνω μοντέλο άλλαξε την ερμηνεία της αναπηρίας,
υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
ανάπηροι, δεν προέρχονται από αυτό που συμβαίνει στο σώμα τους, αλλά
από τον τρόπο που είναι δομημένη η κοινωνία και τους τρόπους με τους
οποίους ανταποκρίνεται στους ανθρώπους που έχουν βλάβες.
Επιπλέον, το κοινωνικό μοντέλο δεν εξετάζει τα προβλήματα ξεχωριστά,
αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εμποδίων. Όπως για παράδειγμα, ότι η
ανεργία δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο οργάνωσης της αγοράς αλλά
με τις μετακινήσεις, την εκπαίδευση και την κουλτούρα.
Δεν σημαίνει όμως ότι το κοινωνικό μοντέλο απορρίπτει τις ιατρικές
παρεμβάσεις και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης ως μη χρήσιμες στους
ανθρώπους με αναπηρία (Oliver M., 1996).
Η ιδέα που υπήρχε για χρόνια πίσω από τον σχεδιασμό πολιτικών για
αναπήρους ήταν «ότι υπάρχει κάτι λάθος με αυτούς» και άρα εκεί βρίσκεται
5

Όπως μεταφράζεται στο Καραγιάννη, Π. (2009). Εισαγωγή στην Ελληνική Έκδοση,
στο Καραγιάννη, Γ. (Μετάφραση και Επιμέλεια) Michael Oliver. Αναπηρία και Πολιτική. Αθήνα:
Επίκεντρο, σελ. 56.
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 16

το πρόβλημα. Επομένως, η άποψη του ιατρικού μοντέλου βασίζεται σε
εκείνη της «προσωπικής τραγωδίας» και της ευθύνης του ατόμου, ενώ του
κοινωνικού μοντέλου στους περιορισμούς και τα εμπόδια, που σχετίζονται
με τον τρόπο της κοινωνικής οργάνωσης, ο οποίος δεν μεριμνά να
συμπεριλάβει ανθρώπους που διαφέρουν με αποτέλεσμα να τους αποκλείει
από τις δραστηριότητές της.
Ο Finkelstein (1980) υποστηρίζει ότι η βιομηχανοποίηση υπήρξε η αιτία
απομάκρυνσης από την παραγωγική διαδικασία των ατόμων με αναπηρία
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό τους.
A.1.2 Θεωρία αναπηρίας και Εργασία
Για πάρα πολλούς ανθρώπους, η εργασία δεν θεωρείται μόνο πηγή
εισοδήματος αλλά ένας τρόπος προσδιορισμού της ταυτότητας τους. Για
πολλά άτομα με αναπηρία, το δικαίωμα στην εργασία είναι βασικό στοιχείο
του αγώνα για ίσα δικαιώματα.
Οι παρούσες εργασιακές συνθήκες με τον τρόπο που αυτές είναι
σχεδιασμένες (ικανότητες, αντοχές, ωράριο και ημέρες απασχόλησης)
είναι εχθρικές για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού (Abberley P., 1999).
Στις καπιταλιστικές κοινωνίες ο τρόπος παραγωγής (παραγωγικότητα,
αποδοτικότητα, μέγιστο κέρδος) και η σύνθεση του κοινωνικού status με
την εργασία, αποκλείει εκείνους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα
κριτήρια που θέτονται, περιθωριοποιώντας τους αναπήρους από την
κοινωνία. Σύμφωνα με τον Mike Oliver (1990) ο ορισμός/ ιδέα της
αναπηρίας σχετίζεται με τις οικονομικές, κοινωνικές δομές και με τις
κεντρικές ιδέες του τρόπου παραγωγής. Η ανέλιξη της ατομικής και
ιατρικής άποψης για την αναπηρία σχετίζεται με τις ανάγκες του κεφαλαίου
για εργατικό δυναμικό, που μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της
βιομηχανοποιημένης κοινωνίας.
Ο Vic Finkelstein στο κείμενο του Attitudes and Disabled people (1980)
παρουσιάζει τις τρεις ιστορικές φάσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό
αποκλεισμό των αναπήρων. Η πρώτη προσδιορίζεται πριν τη βιομηχανική
επανάσταση, όταν η οικονομία βασιζόταν στη γεωργία. Τότε οι άνθρωποι
με αναπηρία ήταν αποκλεισμένοι, ενώ βρισκόταν στο πάτο της κοινωνικής
ιεραρχίας μαζί με τους φτωχούς και τους ανέργους. Στη δεύτερη φάση με
την άνοδο του καπιταλισμού, που οδήγησε στη βιομηχανοποίηση, οι
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 17

άνθρωποι με αναπηρία αποκλείστηκαν από την εργασία, καθώς δεν
μπορούσαν να ανταποκριθούν στον τρόπο οργάνωσης αυτής. Θεωρήθηκαν
έτσι παθητικά και εξαρτώμενα μέλη μιας κοινωνίας που έπρεπε να τους
παρέχεται φροντίδα και επίβλεψη, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία
ιδρυμάτων και τον εγκλεισμό τους σε αυτά.
Τέλος, ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι στην τρίτη φάση αυτή που
διανύουμε στις ημέρες της μετα-βιομηχανικής εποχής, υπάρχει η ελπίδα ότι
με την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα μπορούσε να αρθεί ο κοινωνικός
αποκλεισμός, καθώς υπάρχουν τα μέσα που διευκολύνουν την επανένταξη
των αναπήρων στην κοινωνία ως εργατικό δυναμικό και δίνεται η
δυνατότητα να ζήσουν ανεξάρτητα στην κοινωνία.
Η τελευταία αυτή άποψη δέχτηκε μεγάλη κριτική, καθώς οι άνθρωποι με
αναπηρία παρ' όλη την τεχνολογική εξέλιξη, παραμένουν αποκλεισμένοι
από την αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με τον Walker Α. (1982) τα μόνα είδη εργασίας που
προσφέρονται σε αναπήρους είναι συνήθως χαμηλότερες αμειβόμενες
θέσεις, χαμηλότερων ικανοτήτων που σημαίνει ότι είναι λιγότερο
απαιτητικές και ανταποδοτικές – το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως
υποαπασχόληση. Στην υποαπασχόληση υπάρχει έλλειψη ευκαιριών για
προαγωγή και μειωμένη χρήση των προσόντων που έχουν ως εργαζόμενοι
οι άνθρωποι με αναπηρία (Barnes C, et all 1999).
Σύμφωνα με τον Oliver M. (2004) οι πολιτικές που ακολουθούνται μέχρι
σήμερα, εστιάζουν κυρίως στην προετοιμασία των αναπήρων για ένταξη σε
εργασία που δεν έχει αλλάξει τη δομή της, παρά τις προσπάθειες να
αλλάξει ο τρόπος που η εργασία πραγματώνεται, ώστε όλο και
περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν.
Έμφαση δίνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση και όχι
στην άρση των εμποδίων ή στην προσπάθεια να βρεθεί τρόπος η αγορά
εργασίας να μην λειτουργεί με διακρίσεις.
Α.1.3 Άλλοι σημαντικοί όροι για την Απασχόληση και την Αναπηρία
- Διάκριση (Discrimination)
Η διάκριση μπορεί να έχει τόσο θετικό, όσο και αρνητικό περιεχόμενο
ανάλογα με το πλαίσιο αναφοράς. Έτσι, σε σχέση με την έννοια γίνεται
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λόγος για τον (δια)χωρισμό και τη διαφορά, όπως και για το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό, την ευπρέπεια και την τιμητική αναγνώριση (τιμητική
διάκριση). Η αρνητική πλευρά της διάκρισης, έχει να κάνει με την εχθρική
αντιμετώπιση κάποιων ανθρώπων, η μιας ομάδας ή κατηγορίας ατόμων από
την κοινωνία ή τις πολιτικές αρχές, έτσι ώστε να παραβιάζονται βασικά
δικαιώματα με αφορμή το φύλο, την τάξη, τη φυλή, τη θρησκεία, τις
πολιτικές πεποιθήσεις, τις ιδιαιτερότητες.
Στην αγγλική γλώσσα, διατηρείται αυτή η διπλή διάσταση της έννοιας, με
πιο πρωταρχική την αρνητική σημασία του όρου. Έτσι, γίνεται λόγος για τη
δράση ή το περιστατικό μεροληψίας ή διάκρισης, όπως και για τη
μεταχείριση ή τη θεώρηση ή την κατασκευή μιας διάκρισης προς όφελος ή
ενάντια σε ένα άτομο ή μια ομάδα, τάξη, κατηγορία στην οποία το άτομο
ανήκει. Επίσης, ο όρος αναφέρεται στη δημιουργία καλαισθητικών κρίσεων,
όπως και σε κάτι που αξίζει να διαφοροποιείται.
Στον χώρο της αναπηρίας η διάκριση, συνήθως χρωματίζεται αρνητικά. “Τα
άτομα με βαριά αναπηρία και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης εξαιτίας της
πολλαπλότητας ή της βαρύτητας της αναπηρίας και της έλλειψης
αυτονομίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε όλες τις μορφές αρνητικής διάκρισης
και συχνά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους καταπατούνται.” (Ε.Σ.ΑμεΑ,
2008: 24)
Η διάκριση μπορεί να έχει περισσότερες από μία συνισταμένες. Οι γυναίκες
με αναπηρία μπορεί να βιώνουν διπλό αποκλεισμό, τόσο με βάση την
αναπηρία όσο και βάσει του φύλου. Σε τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώνουμε
πολλαπλή διάκριση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης μέσα από
παρεμβάσεις, πολιτικές, μέτρα. Ανάλογες περιπτώσεις έχουμε και για τους
μετανάστες, πρόσφυγες, ομογενείς, παλιννοστούντες με αναπηρία.
Στην Οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρϕωση
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίζεται το
περιεχόμενο του όρου 'διάκριση'. Επιπλέον, γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα
στην άμεση και την έμμεση διάκριση. Κατά τη γενική αρχή ισότητας του
Κοινοτικού Δικαίου, οι όμοιες καταστάσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται
διαφορετικά, όπως και οι διαφορετικές καταστάσεις δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2008: 85).

Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 19

Άμεση διάκριση έχουμε όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή
μεταχείριση, σε σχέση με ένα άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε ανάλογη
κατάσταση (Οδηγία 2000/78/ΕΚ- άρθρο 2). Όμως, δεν είναι λίγες οι φορές
που υπάρχει δυσκολία να βρεθεί ένα πραγματικό συγκριτικό πρότυπο,
οπότε θα πρέπει να βρεθούν επιχειρήματα για ένα υποθετικό συγκριτικό
πρότυπο (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2008: 86).
Η έμμεση διάκριση προσδιορίζεται και πάλι από τη συγκεκριμένη οδηγία και
δίνεται περιεχόμενο στην έννοιά της, καταδικάζοντας κάθε κεκαλυμμένη
διάκριση. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο: «συντρέχει έμμεση διάκριση όταν
μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να
προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση ενός προσώπου μιας ορισμένης
θρησκείας ή πεποιθήσεων, με μια ορισμένη ειδική ανάγκη, μιας ορισμένης
ηλικίας, ή ενός ορισμένου γενετήσιου προσανατολισμού, σε σχέση με άλλα
άτομα» (Οδηγία 2000/78/ΕΚ- άρθρο 2).
- Κοινωνικός αποκλεισμός (Social exclusion, Exclusion sociale)
Οι ρίζες του όρου μπορούν να εντοπιστούν στην αριστοτελική σκέψη, όμως
η σύγχρονη σύλληψή του αναδύθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1970
(Mathieson et al. 2008: 5). Στον Αριστοτέλη θα δούμε τη σύνδεση του
πλούτου της ανθρώπινης ζωής, με την ανάγκη για επιβεβαίωση της
λειτουργίας του ανθρώπου. Αυτά βρίσκονται σε συνάφεια με την
εξερεύνηση της ζωής μέσα από τη δραστηριότητα. Έτσι, η αποστερημένη
ζωή δεν έχει την ελευθερία να επιλέξει δραστηριότητες (Sen, 2000: 3-4).
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 1960 στη Γαλλία και εμφανίστηκε
σε τρία διαφορετικά κείμενα των Pierre Massé, J. Klanfer, Joseph Wrésinki
(Παπαδοπούλου, 2002: 45). Ο 'κοινωνικός αποκλεισμός' (exclusion
sociale) ως έκφραση χρησιμοποιήθηκε από τον René Lenoir το 1974, για
να αναφερθεί στο γεγονός ότι το 1/10 του πληθυσμού στη Γαλλία δεν είχε
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες που παρείχε η Πολιτεία προς τους πολίτες
(Ανδριοπούλου, Παπαδόπουλος & Τσακλόγλου, 2013: 19).
Είναι ένας πολυδιάστατος όρος με ποικίλες προεκτάσεις, που αναφέρεται
στην αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά, για ένα σημαντικό
μέρος του πληθυσμού μιας περιοχής. Αποτέλεσμα αυτού είναι η
περιθωριοποίηση και η φτώχεια. Έτσι, αναγνωρίζεται ένα σύνολο
κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών παραγόντων, που παρεμβάλλονται
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στην κοινωνική πραγματικότητα και επιδρούν στη θέση του ατόμου
(Λογαράς, 2013: 9-10).
Το αποκλεισμένο άτομο ή η αποκλεισμένη ομάδα ανθρώπων, δεν έχει
πρόσβαση σε στοιχειώδεις κοινωνικούς θεσμούς, στην αγορά εργασίας, στο
εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύστημα υγείας και ασφάλισης και παράλληλα,
δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συμβαίνουν
στην κοινωνία και αφορούν το άτομο αυτό ή την ομάδα αυτή.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται με την αναπηρία. Βασικοί παράγοντες
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι τρεις. Αρχικά το χαμηλό εισόδημα σε
συνάρτηση με την ανεργία, την υποαπασχόληση, ή την ανεργία σε
οικογενειακό πλαίσιο. Επίσης, οι δαπάνες που πρέπει να γίνουν λόγω της
αναπηρίας, ιδιαίτερα για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το
ασφαλιστικό σύστημα. Τέλος, τα εμπόδια που συμβάλλουν στην
περιθωριοποίηση ή και τον αποκλεισμό από υπηρεσίες και κοινωνικές
δραστηριότητες. Αυτοί οι παράγοντες συντελούν στη διάκριση που
υφίστανται τα άτομα με αναπηρία και η οικογένειά τους (ΕΣΑμεΑ, 2008:
53).
- Προσβασιμότητα (Accessibility)
Η έννοια της 'προσβασιμότητας' αναφέρεται στο περιβάλλον και μπορεί να
είναι το χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ασφαλή, άνετη και αυτόνομη
προσέγγιση υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών για τους πολίτες (ΕΣΑμεΑ,
2008: 212). Αυτή η πρόσβαση πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις
λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων χαρακτηριστικών.
Ο όρος αναφέρεται και στη λειτουργικότητα δηλαδή στο αν κάποιος μπορεί
να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία. Επίσης, η προσβασιμότητα αφορά και την
επικοινωνία, όταν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και να πληροφορηθεί
όπως οι υπόλοιποι συμπολίτες του (ΕΣΑμεΑ, 2008: 212).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ
79/Α/9-4-2012): «προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του
περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα − χωρίς διακρίσεις φύλου,
ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη,
αντίληψη, εθνικότητα − να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν
αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να
χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και
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ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο
περιβάλλον».
Όπως γίνεται αντιληπτό η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, είναι
καθοριστική για την ασφάλεια και την αυτονομία του ανθρώπου και
παράλληλα είναι ζωτική για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Για να χαρακτηρίζεται ένα περιβάλλον από την
προσβασιμότητα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διαφοροποίηση όπως
και η ιδιαιτερότητα των ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν αποτελούν
ομοιογενή πληθυσμό.
Η πρόσβαση διασφαλίζει τον βαθμό ελευθερίας του ατόμου με αναπηρία.
Επιπλέον είναι σημαντική για τις ίσες ευκαιρίες, στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση, την εργασία, την ασφάλιση, την κοινωνική συμμετοχή.
Ειδικότερα σε σχέση με την ανάπτυξη και την απασχόληση, η
προσβασιμότητα έχει σημασία και για: α) τη δημιουργία αξίας για τους
ιδιοκτήτες κτιρίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις, β) τη διεύρυνση των
πελατών που απευθύνονται σε μία επιχείρηση και την αύξηση των
πωλήσεων, γ) την προσέλκυση νέων εργαζομένων και τη διατήρηση του
υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, δ) τη μείωση της δαπάνης για
κοινωνική προστασία, ε) τη μείωση ασφάλιστρων ('2010: Μια Ευρώπη
προσβάσιμη για όλους', 2003: 8-9).
Μια αρχή που έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι αυτή του
Σχεδιάζοντας για όλους. Μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, αποφεύγεται η
ανάγκη ειδικών παρεμβάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση. Όλα αυτά πραγματοποιούνται προς την
κατεύθυνση της άρσης των περιορισμών, που δεν επιτρέπουν στα άτομα με
αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα (ΕΣΑμεΑ, 2005:
9-10).
- Πολιτικές Απασχόλησης (Employment Policies)
Οι πολιτικές απασχόλησης δύσκολα προσδιορίζονται και συμπυκνώνονται
σε έναν ορισμό6. Σχετίζονται με τα πεδία, της οικονομίας, της αγοράς
εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής. Στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας
6

Σχετικά με τους ορισμούς μπορεί να συμβουλευθεί κανείς το: Καραμεσίνη, Μ. (2005). 'Η
πολιτική απασχόλησης ως πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής',
στο Μ. Καραμεσίνη και Γ. Κουζής (επιμ.). Πολιτική απασχόλησης. Πεδίο σύζευξης της
οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής. Τυπωθήτω Δαραδανός: Αθήνα.
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και στην ένταξη του ανενεργού εργατικού δυναμικού στον κόσμο της
εργασίας.
Οι πολιτικές απασχόλησης μπορεί να είναι ενεργητικές ή παθητικές. Οι
παθητικές πολιτικές απασχόλησης στοχεύουν στη διαχείριση των
συνεπειών της ανεργίας. Οι ενεργητικές πολιτικές έχουν σαν βασικό σκοπό
την αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν το φαινόμενο της ανεργίας,
στο βαθμό που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Στον βαθμό που αναφερόμαστε στις πολιτικές αγοράς εργασίας, έχουμε να
κάνουμε με δημόσιες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αποδοτική
λειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς και στην εξομάλυνση των
δυσλειτουργιών. Η παρέμβαση αφορά την τριμερή αντιπροσώπευση για
θέματα απασχόλησης: του κράτους, των εργοδοτών, των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση,
η έννοια της πολιτικής απασχόλησης «..περιλαμβάνει το σύνολο των μικροοικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που επιδρούν στην προσφορά και
ζήτηση εργασίας, τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την οργάνωση της
εργασίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων». (Καραμεσίνη, 2011: 4)
Η λειτουργία και ο ρόλος των πολιτικών απασχόλησης αφορά τους
παρακάτω άξονες: α) πολιτικές για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της
ανεργίας που προκύπτει από την εξέλιξη της τεχνολογίας, β) πολιτικές για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των οικονομικών αναδιαρθρώσεων στην
απασχόληση, γ) πολιτικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση του συντελεστή
της ανεργίας, στις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την εξέλιξη του
οικονομικού κύκλου (Δημουλάς & Μιχαλοπούλου, 2008: 16).
- Mainstreaming
Η αρχή του “mainstreaming” έχει ως στόχο τη διάχυση της διάστασης της
αναπηρίας σε όλες της πλευρές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής
ζωής.
Τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, θα πρέπει να
ενσωματώνονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη και τις
διακρατικές ενώσεις, χωρίς να καταργούνται οι ειδικές πολιτικές που
υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία. Οι γενικές πολιτικές και οι ειδικές
πολιτικές θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά (ΕΣΑμεΑ, 2005: 10).
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- Απασχόληση (Employment)
Η έννοια της απασχόλησης συνδέεται με τις μορφές και τα είδη της
εργασίας, όπως και με τις πολιτικές και τα προγράμματα που σχεδιάζει και
εφαρμόζει η Πολιτεία (Λογαράς, 2013: 2) και οι Διεθνείς Οργανισμοί.
Επίσης, αναφέρεται στην ενέργεια και το αποτέλεσμα του απασχολώ, όπως
και στη στροφή της προσοχής μακριά από την ασχολία, ενώ παράλληλα
μπορεί να δηλώνει μία κατάσταση και την επίδοση σε ορισμένο έργο
(Μείζον Ελληνικό Λεξικό). Τέλος, στην ελληνική γλώσσα ο όρος συνδέεται
με τη μισθωτή εργασία, όπως αποτυπώνεται στην επίσημη γλώσσα της
Πολιτείας.
Στην αγγλική γλώσσα συνδέεται με τη δράση ή και την περίσταση της
απασχόλησης ατόμου ή πράγματος. Επίσης, αναφορά γίνεται και εδώ στην
κατάσταση όπως και στο επάγγελμα, ή ακόμη και στη δραστηριότητα που
κρατά απασχολημένο τον χρόνο ενός ατόμου.
- Εργασία (Labour)
Η εργασία ως έννοια, αφορά τους όρους και τις συνθήκες άσκησης ενός
παραγωγικού έργου (Λογαράς, 2013: 2). Η εργασία έχει κοινά σημεία με
την απασχόληση, ιδιαίτερα σε σχέση με το επάγγελμα που ασκεί κάποιος
για βιοποριστικούς λόγους και τη μισθωτή εργασία. Επίσης εκφράζει τη
διάθεση δυνάμεων για την παραγωγή έργου, την καθημερινή απασχόληση,
και το ίδιο το έργο (Μείζον Ελληνικό Λεξικό).
Ο όρος συνδέει την ανθρώπινη δραστηριότητα με ένα χρήσιμο αποτέλεσμα,
όπως και την άσκηση έργου με το πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας. Η
έννοια της εργασίας είναι επίσης η συνολική δραστηριότητα σε σχέση με
ένα αντικείμενο ή μια μονάδα εργασίας (με αναφορά στην οικονομία και
την παραγωγική διαδικασία).
Στην αγγλική γλώσσα η εργασία (Labour or Labor) είναι μια παραγωγική
δραστηριότητα με οικονομικά οφέλη, συνδέεται με πνευματική ή
χειρωνακτική δουλειά. Επίσης εκφράζει τη δουλειά που πρέπει να γίνει, το
σώμα ατόμων που εμπλέκεται σε εργασιακή δραστηριότητα. Παράλληλα
υπάρχει και εδώ η σύνδεση με τη μισθωτή εργασία.
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Όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχει μια σύμπνοια των όρων σε πολλά επίπεδα
όπως το επάγγελμα, τη μισθωτή εργασία, τη συνολική δραστηριότητα.
Όμως τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, η εργασία είναι πιο
συγκεκριμένος όρος με αναφορά στην καθημερινή δουλειά, την εκτέλεση
καθηκόντων για βιοποριστικούς λόγους, το σώμα των εργαζομένων, την
παραγωγή του έργου και την παραγωγική διαδικασία. Η 'εργασία' είναι πιο
στοχευμένος όρος. Παρ' όλα αυτά, η επίσημη γλώσσα του Ελληνικού
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτιμά τη χρήση του πιο γενικού
όρου της 'απασχόλησης' (employment) που συνδέεται και με το σχεδιασμό
και την υλοποίηση πολιτικών (policies).
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A.2 Η κατάσταση σε σχέση με την αναπηρία και την
απασχόληση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα δεδομένα που ισχύουν για την
αναπηρία και την απασχόληση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
Έμφαση θα δοθεί στα δεδομένα της Eurostat, όπως και σε αυτά της ANED
(Academic Network of European Disability experts).
Mετά την προσέγγιση των όρων και του θεωρητικού πλαισίου, στόχος είναι
να αποτιμηθεί η παρούσα κατάσταση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
πριν ακολουθήσει η ανάλυση των πολιτικών, για την απασχόληση και
κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία.
A.2.1 Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται στοιχεία της Eurostat του έτους
2014 από πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν το 2011. Ο εξεταζόμενος
πληθυσμός είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών και οι πληροφορίες
αφορούν όχι μόνο τα 28 μέλη της ΕΕ αλλά και τις χώρες της Ελβετίας,
Τουρκίας και Ισλανδίας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται σε δυο ορισμούς αναπηρίας:
- Ορισμός (Definition) 1: Άνθρωποι με βασική δυσκολία σε δραστηριότητες
όπως αυτές της όρασης, της ακοής, της βάδισης και της επικοινωνίας.
και
- Ορισμός (Definition) 2: Άνθρωποι με περιορισμούς στην εργασία λόγω
μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας και /η βασικής δυσκολίας σε
δραστηριότητα (Longstanding Health Problem and/or a Basic Activity
Difficulty - LHPAD).
Τα ποσοστά ανεργίας ανθρώπων ηλικίας μεταξύ 15-64 ετών ανα χώρα,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:
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Πίνακας 1: Ποσοστά ανεργίας ανθρώπων μεταξύ 15-64 ετών ανά χώρα

Πηγή: Eurostat 2011 (hlth_dlm030)

Με βάση τον πρώτο ορισμό αναπηρίας: Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο
μέσος όρος ανεργίας στα 28 κράτη-μέλη για ανθρώπους με αναπηρία ήταν
στο 12,1%, μεγαλύτερος κατά 2,5% από τον αντίστοιχο μέσο όρο για
τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία (9,6%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά
ανεργίας, μεταξύ των κρατών μελών, σε ανθρώπους με αναπηρία
παρουσιάζουν η Λετονία και η Ισπανία. Ενώ, τη μεγαλύτερη διαφορά
μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία ανά χώρα, παρουσιάζουν η
Ουγγαρία και η Τσέχικη Δημοκρατία.
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Με βάση τον δεύτερο ορισμό: Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο μέσος όρος
ανεργίας στα 28 κράτη μέλη ήταν 17,4% για ανθρώπους με περιορισμένη
δραστηριότητα, ενώ για εκείνους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας
ο μέσος όρος ανεργίας ήταν 9,4%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
παρουσιάζονται και πάλι στη Λετονία και την Ισπανία, ενώ οι μεγαλύτερες
διαφορές μεταξύ εκείνων με και εκείνων χωρίς πρόβλημα υγείας,
παρατηρούνται στην Ουγγαρία και στην Τσέχικη Δημοκρατία, τη Γερμανία
και την Εσθονία.
Οι κύριες αιτίες που οι άνθρωποι με αναπηρία δεν αναζητούν εργασία,
παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα για τα μη ενεργά άτομα (inactive
persons)
Πίνακας 2: Λόγοι μη αναζήτησης εργασίας ανθρώπων μεταξύ 15-64 ετών

Πηγή: Eurostat 2011 (hlth_dlm060)

Ο κύριος λόγος μη αναζήτησης εργασίας που αναφέρθηκε, ήταν η ίδια η
ασθένεια και η αναπηρία, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα των 25-54. Από
την άλλη πλευρά, ο κύριος λόγος μη αναζήτησης εργασίας για εκείνους
χωρίς αναπηρία, ήταν το γεγονός ότι βρίσκονταν σε περίοδο εκπαίδευσης ή
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κατάρτισης ενώ ο δεύτερος λόγος για όλους ήταν η συνταξιοδότηση. Άλλοι
λόγοι μη αναζήτησης εργασίας όπως παρουσιάζονται στον πίνακα, είναι
γενικά η αντίληψη πως δεν υπάρχει διαθέσιμη εργασία, καθώς και οι
οικογενειακές και προσωπικές υποχρεώσεις, η φροντίδα παιδιών και
ενηλίκων που χρειάζονται υποστήριξη, η αναμονή ανάκλησης για εργασία.
Οι κύριοι λόγοι αποχώρησης από την τελευταία εργασία τους, για τους
ανέργους μεταξύ 15-64 που είχαν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία,
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3: Κύριοι λόγοι αποχώρησης από την τελευταία εργασία ανέργων
μεταξύ 15-64 ετών

Πηγή: Eurostat 2011(hlth_dlm070)

Ο κύριος λόγος που η πλειοψηφία των ανέργων αναπήρων έχει αφήσει την
εργασία του ήταν η ασθένεια ή η αναπηρία του, με το αντίστοιχο ποσοστό
να ανέρχεται στο 30%. Επίσης, η κύρια αιτία μεταξύ αναπήρων και μη,
ηλικίας 15 -34 αναφέρθηκε να είναι η περιορισμένη διάρκεια της
απασχόλησης.
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Τα ποσοστά των ανθρώπων ηλικίας 15-64 ετών που απασχολούνται σε
θέσεις μερικής απασχόλησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 4: Ποσοστά μερικής απασχόλησης ηλικιών 15-64

Πηγή: Eurostat 2011

Συνολικά οι άνθρωποι με αναπηρία (ορισμός 1) έχουν περισσότερες
πιθανότητες να εργαστούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης σε σχέση με
τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία, με το ποσοστό για τους πρώτους να
ανέρχεται στο 26 % ενώ για τους δεύτερους στο 18%. Για τους ανθρώπους
με δυσκολίες στη δραστηριότητα (ορισμός 2) το ποσοστό ανέρχεται στο
33% και είναι υψηλότερο από το ποσοστό για τους αναπήρους (ορισμός 1).
Επίσης, ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της έκθεσης του 2014, του
Ακαδημαϊκού Δικτύου Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για την αναπηρία. Το
δίκτυο ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, με στόχο να
παρέχει επιστημονική υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με πολιτικές
αναπηρίας. Οι πληροφορίες της έκθεσης έχουν αντληθεί από στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το εισόδημα και της συνθήκες διαβίωσης (EUSILC) του 2012 ανά χώρα.
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Στο δείγμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι άνθρωποι που ζουν σε ιδρύματα και
η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο αυτοπροσδιορισμός του ίδιου του
συμμετέχοντα "αν για τους τελευταίους 6 μήνες έχει περιορισμό λόγω
κάποιου προβλήματος υγείας στις δραστηριότητες που συνήθιζε να κάνει".
Περισσότερα για αυτό το εξαμηνιαίο δελτίο της ANED του 2014, θα
ειπωθούν στην επόμενη ενότητα.
A.2.2 Τα δεδομένα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Σε συνέχεια των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, θα παραβάλουμε
τα στοιχεία του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για
την αναπηρία (Academic Network of European Disablility experts -ANED).
Αναφορά θα γίνει στο εξαμηνιαίο δελτίο του φορέα για το 2014, όπου
παρουσιάζονται τα δεδομένα για την ελληνική επικράτεια σε συνδυασμό με
τα δεδομένα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο, για το θέμα της ανεργίας, δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την αναπηρία και την εργασία. Υπάρχει
η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (2011), όπου όμως προσεγγίζεται η αναπηρία σε
σχέση με την εργασία. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε εθνικό επίπεδο
για την μέτρηση της αναπηρίας και της ανεργίας (ANED, 2014: 7).
Παρακάτω παρουσιάζονται δεδομένα για την Ελλάδα σε σύγκριση με ότι
ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ανεργία των
ατόμων με αναπηρία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η απασχόληση όπως και
η δραστηριότητά τους. Τέλος, προσεγγίζονται τα θέματα της εκπαίδευσης
και ειδικότερα της σχολικής διαρροής, καθώς και της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, φαινομένων που συσχετίζονται με την αναπηρία
και την ελλιπή αντιμετώπισή της από την πλευρά της Πολιτείας και της
κοινωνίας. Αναφορά θα γίνει σε στατιστικά στοιχεία της έκθεσης της ANED
(2014).
Α.2.2.1 Ανεργία
Τα δεδομένα της ανεργίας σε σχέση με το φύλο και την αναπηρία, στην
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στις
περισσότερες έρευνες που γίνονται διαχρονικά η ανεργία του γενικού
πληθυσμού είναι μικρότερη από αυτή των ατόμων με αναπηρία και αυτό το
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δεδομένο δεν μεταβάλλεται ανάλογα με το φύλο ή την κάθε ηλικιακή
ομάδα.
Στα στοιχεία του 2012, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο της ANED
(2014), η παραπάνω παρατήρηση ισχύει. Το ποσοστό ανεργίας στην
Ελλάδα σε σχέση με αυτό της Ε.Ε είναι διπλάσιο (ή και μεγαλύτερο), είτε
αναφερόμαστε σε άτομα με αναπηρία, είτε όχι (Πίνακας 7).
Σύμφωνα με την έκθεση ο μέσος όρος ανεργίας για τους άντρες με
αναπηρία στην Ευρώπη είναι 18,4 % ενώ των μη αναπήρων 11,3 %, στην
Ελλάδα τα ποσοστά κυμαίνονται στο 35,8% για τους πρώτους και 22,2%
για τους δεύτερους.
Στις γυναίκες με αναπηρία ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρώπη ανέρχεται
στο 17,8 %, ενώ για τις γυναίκες χωρίς αναπηρία στο 11,1%. Στην Ελλάδα
τα ποσοστά κυμαίνονται στο 31,4% για τις πρώτες και στο 28,8% για τις
δεύτερες .
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με
αναπηρία στην Ε.Ε., έχει μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο
(0,6%). Στην Ελλάδα, οι άνδρες με αναπηρία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό
ανεργίας (κατά 4,4%) από τις γυναίκες. Σε ότι αφορά τον υπόλοιπο
πληθυσμό στην Ε.Ε. οι άνεργοι δεν έχουν διαφοροποίηση ως προς το φύλο
(0,2%).
Στην Ελλάδα τα δεδομένα για τους μη αναπήρους είναι διαφορετικά, με τις
γυναίκες να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανεργία, από τους άνδρες (κατά
6,6%). Έτσι, βλέπουμε ότι ο παράγοντας της αναπηρίας, αντιστρέφει τα
δεδομένα σε σχέση με το φύλο και την ανεργία, καθώς οι άνδρες με
αναπηρία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες, όπως σημειώθηκε
και παραπάνω.
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Πίνακας 5: Δείκτες ανεργίας στην Ε.Ε. και την Ελλάδα, ηλικίες 20-64
Overview of unemployment rates
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Πηγή: EUSILC UDB 2012 – version 2 of August 2014

Αν λάβουμε υπόψη μας τη μεταβλητή της ηλικίας, τα δεδομένα της
ανεργίας παρουσιάζουν ενδιαφέρον (Πίνακας 6). Στην Ε.Ε. τα άτομα με
αναπηρία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας για τις νεαρότερες ηλικίες
και το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τον γενικό πληθυσμό.
Στην Ελλάδα τα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά για
την Ε.Ε. είναι τριπλάσια για την ηλικιακή ομάδα 16-24, υπερδιπλάσια για
τα άτομα ηλικίας 25-34 και διπλάσια για τις ηλικίες 35-44.
Παράλληλα σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ανέργους στην
Ε.Ε. και τους ανέργους στην Ελλάδα, έχουμε και για τις άλλες δύο
ηλικιακές κατηγορίες (45-54 και 55-64).
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα άνεργα άτομα με αναπηρία, όσο και για
τον γενικό πληθυσμό των ανέργων. Επίσης, τα παραπάνω δεδομένα
αποτυπώνουν μια κατάσταση κλιμάκωσης και αποκλεισμού που συμβαίνει
σε εθνικό επίπεδο. Αναφορά σε αυτή θα γίνει στο τρίτο μέρος αυτής της
ενότητας.
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Πίνακας 6: Απεικόνιση δεικτών ανεργίας, ανά ηλικιακή ομάδα

Unemployment rates by age group
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Πηγή: EUSILC UDB 2012 – version 2 of August 2014

Α.2.2.2 Απασχόληση και δραστηριότητα
Ο βαθμός απασχόλησης στην Ε.Ε. σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, διαφέρει
τόσο για τα άτομα με αναπηρία όσο και για τον γενικό πληθυσμό. Στην Ε.Ε.
η απασχόληση είναι σε σημαντικό βαθμό πιο υψηλή για όλες τις ηλικίες,
όπως φαίνεται καθαρά στον Πίνακα 9.
Για τις ηλικίες 16-24, ο βαθμός απασχόλησης της Ελλάδας σε σχέση με τον
μέσο όρο της Ε.Ε. είναι εντυπωσιακά μικρότερος. Το ποσοστό απασχόλησης
των ατόμων με αναπηρία είναι μόλις 1,2% για αυτήν την ηλικία.
Στην επόμενη ηλικιακή ομάδα (25-34), η διαφορά στον βαθμό
απασχόλησης ανάμεσα στον εθνικό και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι
περισσότερο από 15%, είτε γίνεται λόγος για το γενικό πληθυσμό, είτε για
τα άτομα με αναπηρία. Σημαντικές διαφορές υπάρχουν και στις υπόλοιπες
ηλικιακές ομάδες.
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Πίνακας 7: Απεικόνιση βαθμού απασχόλησης, ανά ηλικιακή ομάδα

Employment rates by age group
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Ενδιαφέρον έχει και ο βαθμός οικονομικής δραστηριότητας σε Ε.Ε. και
Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (76,3%) σε σχέση με το εθνικό (72,7%).
Πίνακας 8: Βαθμός οικονομικής δραστηριότητας, για τις ηλικίες 20-64

Overview of economic activity rates
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Ενώ, για τους άνδρες με αναπηρία και τους άνδρες χωρίς αναπηρία, τα
ποσοστά σύμφωνα με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, δεν έχουν
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σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στις γυναίκες, το ποσοστό οικονομικής
δραστηριότητας είναι σημαντικά χαμηλότερο για τις γυναίκες με αναπηρία
στην Ελλάδα (37,9%), έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου (53,8%).
Σημαντικά χαμηλότερη δραστηριοποίηση για τις γυναίκες στην Ελλάδα,
έχουμε και στον υπόλοιπο πληθυσμό (66,1% σε εθνικό επίπεδο, έναντι
73,3% σε ευρωπαϊκό).
Σε σχέση με τη δραστηριότητα ανά ηλικιακή κατηγορία, παρατηρούνται
σημαντικές διαβαθμίσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο αυξάνεται η ηλικία,
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός δραστηριοποίησης, με τα άτομα με αναπηρία
να υπολείπονται σε ποσοστά του γενικού πληθυσμού.
Πίνακας 9: Βαθμός δραστηριότητας, ανά ηλικιακή ομάδα

Activity rates by age group
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Σε εθνικό επίπεδο παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερη δραστηριότητα των
ατόμων με αναπηρία έναντι του γενικού πληθυσμού, μόνο για την ηλικία
16-24. Όσο αυξάνεται η ηλικία, παρατηρείται ότι τα άτομα με αναπηρία
έχουν όλο και πιο μειωμένη δραστηριοποίηση έναντι του γενικού
πληθυσμού.
Α.2.2.3 Σχολική διαρροή, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
Συνεχίζοντας τη συζήτηση με τον τομέα της εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι
οι νέοι με αναπηρία έχουν πολλές πιθανότητες να εγκαταλείψουν το
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα
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σχολείο τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (21,8% έναντι 10,3% των άλλων
μαθητών), όσο και σε εθνικό επίπεδο με ακόμη εντυπωσιακότερο ποσοστό
(37,2%, έναντι 6% των μαθητών χωρίς αναπηρίες).
Αναλογιζόμενοι τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν, βλέπουμε ότι σε αυτήν
την ηλικία τα άτομα με αναπηρία έχουν υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής
(Ε.Ε.: 21,8% - Ελλάδα: 37,2%), υψηλό ποσοστό δραστηριότητας (Ε.Ε.:
35,9% - Ελλάδα: 40,4%) και υψηλά έως πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας
ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο (Ε.Ε.: 27,4% - Ελλάδα: 97%).
Πίνακας 10: Σχολική διαρροή για την ηλικιακή ομάδα 18-24

%

Early school leavers
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Disabled
young
people
(18-24)

Nondisabled
(18-24)

All (aged
18-24)

Disabled
young
people
(18-29)

Nondisabled
(18-29)

All (aged
18-29)

EU28 average

21.8

10.3

11.2

22.2

11.2

12.1

National average

37.2

6

6.3

14.1

7.4

7.6

Πηγή: EUSILC UDB 2012 – version 2 of August 2014

Η ανεργία έχει αντίκτυπο στο επίπεδο της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού (Πίνακας 13). Στην περίπτωση των νοικοκυριών των ατόμων
με αναπηρία στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι τα δεδομένα δείχνουν πολύ
σημαντικό κίνδυνο αποκλεισμού και φτωχοποίησης, με ένα ποσοστό που
κυμαίνεται σταθερά πάνω από το 35,5% για την τριετία 2010- 2012.
Το αντίστοιχο ποσοστό για τον γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα είναι
ανάμεσα στο 25-35%, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο μέσος όρος κυμαίνεται
από 22 έως 24%.
Το εντυπωσιακό στοιχείο για τα ελληνικά δεδομένα, είναι ότι ο κίνδυνος
φτώχειας για τον γενικό πληθυσμό αυξήθηκε μετά το 2010 και μάλιστα
σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία τριετία. Πλέον,
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προσεγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό των νοικοκυριών των ατόμων με
αναπηρία.
Πίνακας 11: Κίνδυνος πτώχευσης και αποκλεισμού για τα νοικοκυριά στην
Ελλάδα, για την τριετία 2010- 2012
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A.3. Πολιτικές και Προγράμματα
A.3.1 Εθνικές πολιτικές απασχόλησης
A.3.1.1 Ο Νόμος 2643/1998 σχετικά με τη «Μέριμνα για την
απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»
Η περιγραφή του νόμου προσεγγίστηκε λεπτομερώς στην ενότητα
νομοθεσία. Σε αυτόν αναφέρεται ότι η προκήρυξη θέσεων θα γίνεται
ετησίως, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 3 (δημόσιος τομέας ΝΠΔΔ και
ΟΤΑ) και το άρθρο 2 (ιδιωτικός και ευρύτερος δημόσιος τομέας). Όμως,
όπως έχει δείξει η εφαρμογή, προκηρύξεις έχουν γίνει για τα έτη 1998,
2002, 2004, 2008 και 2014.
Επιπλέον, υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις για την τοποθέτηση των
επιλαχόντων σε θέσεις εργασίας. Οι καθυστερήσεις αυτές διευθετήθηκαν το
2013, με το ΦΕΚ 3253/20-12-2013 περί «Καθορισμού της διαδικασίας
τοποθέτησης των διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του Ν. 2643/1998»
Αναλυτικά:
« Άρθρο 1: Η τοποθέτηση των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων
του Ν. 2643/1998, από τις προκηρύξεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων
του ΟΑΕΔ των ετών 2004, 2008 και 2010, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), όλων των κλάδων
και ειδικοτήτων σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δύναται να
πραγματοποιηθεί σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του
δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων σύμφωνα με τις
διατάξεις των επόμενων άρθρων.»
Έχει αποδειχτεί ότι η εφαρμογή του νόμου οδηγεί σε χρονοβόρες
διαδικασίες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο ΟΑΕΔ
είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοσή των προκηρύξεων, τη
μοριοδότηση και την τοποθέτηση.
Η ΕΣΑμεΑ έχει καταθέσει προτάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναμόρφωση και τροποποίηση του
ν.2643/98, ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, διεκδικώντας επίσης την
συμπερίληψη των θέσεων εργασίας του ν. 2643/98 στις γενικές
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προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα προκηρύσσονται από
τον ΟΑΕΔ και δεν θα δημιουργείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
Τέλος, αν και με τη συγκεκριμένη νομοθεσία ήταν η πρώτη φόρα που έγινε
λόγος για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την
προώθηση τους στην απασχόληση και την υποχρεωτική τοποθέτηση τους
σε θέσεις εργασίας, εν τούτοις θεωρείται από την άλλη μεριά ότι είναι
αντίθετη με την αρχή της μη διάκρισης, καθώς στιγματίζει τους
συμμετέχοντες σ’ αυτό. Επιπλέον, η υποχρεωτικότητα των ποσοστώσεων
δεν ευνοεί την ομαλή ενσωμάτωση των εργαζομένων στην αγορά
εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αποδεκτό και από τους υποστηρικτές της
νομοθεσίας ότι οι ποσοστώσεις από μόνες τους, δεν επαρκούν για την
ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης μελών ευπαθών ομάδων. Η
ποσόστωση θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλα μέτρα (Συνήγορος του
Πολίτη, 2005).
A.3.1.2 Προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία
Στο άρθρο 2 του Νόμου 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», γίνεται ειδική αναφορά
στους διορισμούς εκπαιδευτικών με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και εκπαιδευτικών που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
Επιπλέον, έπειτα από πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος για την
πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση, αυτό
υιοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Νόμου 4283/2014:
Άρθρο 8: «Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α' 71) προστίθεται
παράγραφος 15 ως εξής: 15. Για το σχολικό έτος 2014-2015 μπορούν να
προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση,
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και
ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν.
3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26) και έχουν
αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία
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βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α' 115) και δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις
ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν
μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) ανά σχολική μονάδα. Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την
1.5.2015.»
Το παραπάνω άρθρο δημιούργησε αντιδράσεις από μεριάς του αναπηρικού
κινήματος της χώρας, διότι πρώτον περιορίζει σε 5% τις προσλήψεις των
εκπαιδευτικών με αναπηρία από 10% που είχε συμφωνηθεί. Επίσης,
έδειχνε να αφορά μόνο το σχολικό έτος 2014-2015 με ημερομηνία έναρξης
από την 1-5-2015, γεγονός που ακύρωνε το εν λόγο άρθρο και τέλος,
στην εγκύκλιο για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το
εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, δεν υπήρχε πρόβλεψη για την τοποθέτηση
εκπαιδευτικών με αναπηρία σε ποσοστό 5%, γιατί η διάταξη του άρθρου 8
του ν.4283/2014 ερμηνεύτηκε ότι ίσχυε μόνο για το Σχολικό έτος 20142015 και όχι για το έτος 2015-2016 (Δελτίου Τύπου Ε.Σ.ΑμεΑ,
1953/17.07.2015).
A.3.1.3 Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια
Μια εναλλακτική μορφή απασχόλησης είναι τα Προστατευμένα Παραγωγικά
Εργαστήρια (Π.Π.Ε.). Η έννοια της προστατευμένης απασχόλησης ποικίλει
σε διαφορετικά κράτη. Υπάρχουν χώρες στις όποιες οι εργαζόμενοι έχουν
τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ σε άλλες χώρες δεν
ισχύει το ίδιο.
Στα Π.Π.Ε η εργασία επιβλέπεται-υποστηρίζεται από κάποιον επαγγελματία
και είναι διαμορφωμένη ειδικά, σύμφωνα με τις ικανότητες του κάθε
εργαζόμενου. Στόχος τους είναι η απόκτηση εμπειρίας αλλά και δεξιοτήτων
των εργαζομένων, για συγκεκριμένες εργασίες που υπάρχουν στην αγορά
εργασίας.
Στην Ελλάδα ο Νόμος 1836/1989 (Αρ. ΦΕΚ 79 Α΄/14.03.1989)
«Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις», έδωσε τη δυνατότητα ίδρυσης Παραγωγικών Ειδικών
Κέντρων για τα άτομα μεταξύ των οποίων και για ανθρώπους με αναπηρία.
Επίσης, λόγος για τα ΠΠΕ γίνεται και στον Νόμο 2646/1998 «Ανάπτυξη του
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Άλλες Διατάξεις». Σε αυτό
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καθορίζονται οι προϋποθέσεις οργάνωσης και διοίκησης των εργαστηρίων.
Όμως, μέχρι σήμερα τα Π.Π.Ε. λειτουργούν ως άτυπη μορφή
απασχόλησης, ως τμήματα φορέων, συλλόγων γονέων κτλ. (Ε.Σ.ΑμεΑ.
2014).
Από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλοί επικριτές των ΠΠΕ. Βασικά
επιχειρήματα είναι ότι στα ΠΠΕ δεν δίνονται μισθοί όπως θα συνέβαινε
στην αγορά εργασίας, τα προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά στην αγορά, ότι
με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η περιθωριοποίηση των ανθρώπων με
αναπηρία και ότι πολλοί επαγγελματίες/ προσωπικό, συγχέουν την έννοια
της αποκατάστασης με εκείνη της παραγωγικότητας (Ε.Σ.ΑμεΑ. 2014).
A.3.1.4 Κοινωνική Οικονομία
Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την κοινωνική οικονομία είναι ποικίλοι όπως
και οι τρόποι που αυτή έχει εφαρμοστεί. Ένας ορισμός όπως προτείνεται
από την Αδάμ Σοφία (2014: 13): «Η κοινωνική οικονομία είναι μια μεγάλη
οικογένεια που περιλαμβάνει μια πληθώρα πρακτικών, όπως οι
συνεταιρισμοί, οι κοινωνίες αλληλοβοήθειας, οι σύλλογοι/ενώσεις
προσώπων, τα κοινωφελή ιδρύματα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις».
Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας αποτελούν αυτό που θεωρείται ως
τρίτος τομέας της οικονομίας και βρίσκονται ανάμεσα στον ιδιωτικό,
δημόσιο τομέα αλλά και την κοινωνία.
Έχουν μια δημοκρατική μορφή διοίκησης και λειτουργίας, προτεραιότητα
τους δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, ενώ έχουν ως στόχο ένα
κοινωνικό σκοπό και συλλογικό όφελος.
Στην Ελλάδα η κοινωνική οικονομία θεσμοθετήθηκε ως μια πρώτη μορφή
με το Νόμο 2716/1999 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12
αναφέρονται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένοι ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) οι οποίοι αποβλέπουν στην κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση
και επαγγελματική ένταξη των ανθρώπων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα. Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών, έχουν
εμπορική ιδιότητα, αποτελούν μονάδες Ψυχικής Υγείας και η μέριμνα και η
εποπτεία τους ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.
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Μέχρι το 2014 λειτουργούσαν περίπου 14 Κοι.Σ.Π.Ε. στους Ν. Αττικής, Ν.
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Χίου, Κεφαλλήνιας-Ζακύνθου,
Φωκίδας Χανίων και Πιερίας (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2014).
Το 2011 με το Νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», θεσπίστηκαν οι Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) ως μια νέα νομική μορφή
κοινωνικών επιχειρήσεων στη χώρα, οι οποίες βάσει της νομοθεσίας
διαχωρίστηκαν σε 3 είδη:
- ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης,
- ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας,
- ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού,
Επιπλέον, αποτυπώθηκε και η σημασία ορισμών όπως οι παρακάτω:
κοινωνική οικονομία, συλλογικός σκοπός, ένταξη, ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού και κοινωνική φροντίδα.
Σε σχέση με την απασχόληση των ανθρώπων με αναπηρία, αυτή
προσδιορίζεται κυρίως στην πρώτη μορφή των ΚΟΙΝΣΕΠ. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία οι ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και
την κοινωνική ζωή των ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε
αυτές θα πρέπει τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων να ανήκουν
υποχρεωτικά στην ομάδα αυτή.
Επιπρόσθετα, οι ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας στόχο έχουν την
παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού
χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με
αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις κ.τ.λ.
Στη συγκεκριμένη νομοθεσία προβλέπεται και η ίδρυση του Ταμείου
Κοινωνικής Οικονομίας, το όποιο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ιδρυθεί.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, μέσα στο 2016 το ταμείο θα συσταθεί. Σημαντικό μέρος των
κεφαλαίων θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα
ενσωματώνονται σε αυτό όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
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A.3.1.5 Τηλεργασία
Δεδομένων των εμποδίων στην πρόσβαση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι
με αναπηρία, η τηλεργασία μπορεί να αποτελέσει μια μορφή εργασίας που
θα προάγει την πρόσβαση στην απασχόληση τους. Η τηλεργασία που είδη
της μπορούν να είναι η εργασία από το σπίτι , η εργασία σε σταθμούς
τηλεργασίας κ.τ.λ., βρίσκει εφαρμογή σ ένα μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων.
Βασική προϋπόθεση είναι η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
αλλά και η χρήση νέων τεχνολογιών (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2014).
Το πλαίσιο της τηλεργασίας έχει οριστεί έπειτα από συμφωνία σχετικών
ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων η
Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα, η
Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημόσιων επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα ο θεσμός τέθηκε
σε ισχύ με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2006 και
2007 (Π.Κ. 14/13-4-2006) (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2014).
Επιπλέον, με το άρθρο 5 του Νόμου 386/2010 «Εγγυήσεις για την
εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες
καθώς και οι υποχρεώσεις του εργοδότη, όταν υπάρχει αλλαγή της
κανονικής εργασίας σε τηλεργασία.
«1. Ο εργοδότης όταν καταρτίζει σύμβαση εργασίας για τηλεργασία,
υποχρεούται να παραδίδει γραπτώς στον εργαζόμενο, μέσα σε οκτώ (8)
ημέρες, το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της
εργασίας και ειδικότερα ως προς την ιεραρχική σύνδεση με τους
προϊσταμένους του στην επιχείρηση, τα λεπτομερή καθήκοντά του, τον
τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, τον τρόπο μέτρησης του χρόνου
εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την παροχή
της (τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός, βλάβες συσκευών κ.λπ.). Αν στη
σύμβαση περιέχεται συμφωνία για τηλε-ετοιμότητα ορίζονται τα χρονικά
της όρια και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του μισθωτού.
2. Αν κανονική εργασία μετατρέπεται σε τηλεργασία, καθορίζεται στη
συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής τριών (3) μηνών, κατά την
οποία οποιοδήποτε από τα μέρη, μετά από τήρηση προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών, μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και ο μισθωτός να
επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση με αυτήν που κατείχε.
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3. Ο εργοδότης αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση το κόστος που
προκαλείται στον μισθωτό από τη μορφή αυτή εργασίας και ειδικότερα των
τηλεπικοινωνιών.
Παρέχει στον μισθωτό τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας
του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των
συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις
αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις
συσκευές που ανήκουν στον μισθωτό, εκτός εάν στη σύμβαση ή στη σχέση
εργασίας ορίζεται διαφορετικά. Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται
ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη της
χρησιμοποίησης του οικιακού χώρου εργασίας του μισθωτού. Με
συλλογικές συμβάσεις προσδιορίζονται επίσης ειδικότερα πλαίσια για τη
ρύθμιση του ίδιου ζητήματος.
4. Ο εργοδότης, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάρτιση
της σύμβασης εργασίας, πληροφορεί γραπτώς τον τηλεργαζόμενο για το
πρόσωπο και για τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων του
προσωπικού στην επιχείρηση.»
A.3.1.6 Προστασία επιδομάτων
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4331/2015 προστατεύονται
τα επιδόματα των ανθρώπων με αναπηρία, επιτρέποντας τους να διατηρούν
τα επιδόματα που λαμβάνουν όταν συμμετέχουν σε προγράμματα
ενίσχυσης της απασχόλησης.
«Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα
κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα
πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή
παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν
ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα
προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην
Κοιν.Σ.Επ.».
A.3.1.7 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη
Το σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη,
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2014. Σε αυτό τίθενται
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 45

οι προτεραιότητες του ελληνικού κράτους για την ενδυνάμωση του
Κοινωνικού Κράτους, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές πρόληψης και
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης που δημοσιεύθηκε από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έχει θέσει τα
παρακάτω αντικείμενα και στόχους:
 «Θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων και στόχων για
τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των
παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού
αποκλεισμού και των διακρίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.
 Ιεραρχεί μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες του συστήματος
κοινωνικής προστασίας βάσει των στόχων της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής 2020 για μία «Έξυπνη, Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
Ανάπτυξη».
 Κατοχυρώνει τα πεδία συνεργασίας και δικτύωσης δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα για την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
υλικών και ανθρώπινων πόρων.
 Τυποποιεί τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των δημόσιων
πολιτικών κοινωνικής ένταξης την περίοδο 2015-2020.
 Οριοθετεί τα πεδία αξιοποίησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 στον τομέα προαγωγής της
ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» (σελ. 6).
Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη αναφέρεται ότι
βασικές ομάδες στόχου είναι άτομα και οικογένειες που απειλούνται ή
έχουν εγκλωβισθεί σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι τρεις βασικές κατηγορίες ωφελούμενων του πλαισίου είναι :
 πρόσωπα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,
 παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε καταστάσεις αποκλεισμού και
 πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού.
Στην τρίτη κατηγορία γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τους ανθρώπους με
αναπηρία.
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Επίσης, σχετικά με την απασχόληση στο μέτρο προτεραιότητα πολιτικής
3.2: Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης (σελ 71), γίνεται
αναφορά στους ανθρώπους με αναπηρία ως μια κατηγορία η οποία
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της Στρατηγικής.
Τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται ότι θα ακολουθηθούν είναι:
 3.2.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα
μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.
 3.2.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
 3.2.3. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Σε σχέση με την πρόσβαση σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης (3.2.2), το Υπουργείο σκοπεύει να εξασφαλίσει μια σειρά
δράσεων όπως :
 Τοπικά Προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάρτισης.
 Προγράμματα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας.
 Προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας.
 Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.
 Προγράμματα για τη δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων. (σελ.72)
Σε σχέση με την πρόσβαση ανέργων στην Κοινωνική επιχειρηματικότητα
(3.2.2), το Υπουργείο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
οικοσυστήματος προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, που θα περιλαμβάνει:
 την παροχή κινήτρων, πλεονεκτημάτων και εργαλείων για την
ίδρυση ή συμμετοχή ευπαθών ομάδων σε φορείς κοινωνικής
επιχειρηματικότητας,
 τη σύσταση εθνικού Οργανισμού Μικροπιστώσεων,
 τη σύσταση εθνικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Καινοτομίας και
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 τη συγκρότηση δικτύων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 την ανάπτυξη πολιτικών Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής
Αναφοράς.
 την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα οφέλη που
προκύπτουν από την κοινωνική επιχειρηματικότητα. (σελ. 74)
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A.3.2 Προγράμματα και δράσεις στην Ελλάδα
Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει αναφορά στα προγράμματα που
υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., σε σχέση με την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα ατόμων με αναπηρία. Σύντομη αναφορά θα γίνει στην
Κοινωφελή Εργασία. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι Τοπικές Δράσεις
Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (Τοπ.ΕΚΟ), όπως αυτές
λειτούργησαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
A.3.2.1 Προγράμματα του ΟΑΕΔ
Σημαντικός πυλώνας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων
για την απασχόληση ειδικών κοινωνικών ομάδων, είναι ο Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος βρίσκεται υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Η παρέμβαση του οργανισμού στοχεύει στην πρόληψη και την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από την ενσωμάτωση
ειδικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Ο αποκλεισμός εμφανίζεται λόγω
έλλειψης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, ανεπαρκούς ένταξης
στην εκπαίδευση, στέρησης ή μείωσης φυσικών προσόντων, εγκλεισμού σε
ιδρύματα, εξάρτησης από ουσίες, κοινωνικού στιγματισμού και
προκαταλήψεων, ανεπαρκούς απρόσκοπτης επικοινωνίας με το ευρύτερο
περιβάλλον (Ο.Α.Ε.Δ., 'Μέτρα για Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες').
Ο Ο.Α.Ε.Δ. παρεμβαίνει σε ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού
προσφέροντας επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση και εκπαίδευση,
απασχόληση στο εργατικό δυναμικό που προέρχεται από ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες.
Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα παρέχονται μέσα από τις Ειδικές
Υπηρεσίες, που υπάρχουν σε έξι σημεία της ελληνικής επικράτειας, τα
Γραφεία Απασχόλησης του Οργανισμού, τις Εκπαιδευτικές Μονάδες
Κατάρτισης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Οι κοινωνικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς του
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που απευθύνονται και εξυπηρετούν ειδικές
κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο Οργανισμός συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα
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ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να ανανεώνονται οι
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνει μέτρα για την απασχόληση ατόμων που εντάσσονται
στις ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), μεταξύ των οποίων προσμετρώνται
και τα άτομα με αναπηρία. Σε αυτό το επίπεδο υλοποιήθηκαν Προγράμματα
Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Ενδιαφέρον
για τα άτομα με αναπηρία, έχει και η Κοινωφελής Εργασία. Αυτά τα τρία
προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας προσεγγίζονται
παρακάτω, μαζί με άλλες περιπτώσεις μέτρων που ανέλαβε ο Οργανισμός.
- Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση για την πρόσληψη
ατόμων που προέρχονται από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.
Τα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας, αφορούν τη δημιουργία θέσεων
για τις οποίες επιδοτούνται επιχειρήσεις ώστε να προσλάβουν άνεργους είτε
από τον γενικό πληθυσμό ανέργων, είτε από τους άνεργους που
εντάσσονται στις ειδικές κοινωνικές ομάδες.
Σχετικά με τα προγράμματα που αφορούν την ετεροαπασχόληση,
προβλέπεται περίοδος προετοιμασίας και προσαρμογής για το άτομο που
εισέρχεται στον εργασιακό στίβο. Για την πιο ομαλή ένταξη στην
επιχείρηση, έχει θεσπιστεί επιπλέον επιχορήγηση για τον εργοδότη, έτσι
ώστε να υπάρχει το περιθώριο εκπαίδευσης του ατόμου που προέρχεται
από τις ευάλωτες ομάδες.
Για τα άτομα που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες, υπάρχουν
εξειδικευμένα προγράμματα επιδότησης εργοδοτών:
Αρχικά, το τριετές πρόγραμμα για την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων
με πλήρες ωράριο, για 3 χρόνια με επιδότηση, το οποίο συνεχίζεται για 10
μήνες χωρίς επιδότηση.
Επιπλέον, το τριετές πρόγραμμα ίδιας διάρθρωσης που αφορά την
ημιαπασχόληση ατόμου προερχόμενου από ευάλωτες ομάδες. Επίσης,
πρόγραμμα για πρόσληψη ορισμένου χρόνου, που αφορά Δημοτικές
επιχειρήσεις, όπως και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση.
Τέλος, πρόγραμμα επιδότησης για εργασία ορισμένου χρόνου- μερικής
απασχόλησης, για άτομα με ειδικές ανάγκες με νοητική υστέρηση
(Ο.Α.Ε.Δ., 'Προγράμματα Ετεροαπασχόλησης').
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Τα θετικά σημεία και η ευελιξία του προγράμματος, αντισταθμίζονται από
σημαντικές αστοχίες ιδιαίτερα σε σχέση με τη συνέχιση της εργασίας και τη
χρηματοδότηση: «Η θετική αποτίμηση των επιδοτούμενων νέων θέσεων
εργασίας όμως ανατράπηκε από τον τρόπο χρησιμοποίησής τους από τις
Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Δήμους της χώρας, οι οποίοι προχώρησαν
μέσω αυτού του Προγράμματος σε μαζικές προσλήψεις των ατόμων με
αναπηρία δίχως να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για
τη μισθοδοσία τους». (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2008: 156)
Στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΣΠΑ, υλοποιήθηκε ειδικό τριετές
πρόγραμμα για τα άτομα των ειδικών κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και άτομα με αναπηρία. Η διάρκεια υλοποίησης
εκτεινόταν από το 2010 έως και το 2015.
Βασική δράση ήταν η επιχορήγηση των εργοδοτών για την πρόσληψη
2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων
ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο - 20537/752/1810-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010).
Η ενίσχυση των εργοδοτών αφορούσε την επιχορήγηση μέρους
μισθολογικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών. Προτεραιότητα
δινόταν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούσαν λιγότερους
από 50 εργαζομένους. Έτσι, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για
άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ενισχύονται οι
μικρές επιχειρήσεις.
Οι μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
είναι:
α) Ιδιωτικές επιχειρήσεις,
β) Συνεταιρισμοί,
γ) Σωματεία,
δ) Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ε) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί,
στ) Κοινοπραξίες,
ζ) γενικά Εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που αναφέρονται παραπάνω, δεν θα έπρεπε
να έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τελευταίο εξάμηνο, για
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λόγους καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή εθελουσίας εξόδου που γίνεται
με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων.
Η πλειοψηφία των θέσεων (2.200) συνδέονταν με θέσεις πλήρους
απασχόλησης και οι υπόλοιπες αφορούσαν μερική απασχόληση για τις
ηλικίες 18-64 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ήταν 3 χρόνια, ενώ οι
επιχειρήσεις δεσμεύονταν να διατηρήσουν στο δυναμικό τους το/τα
άτομο/α που είχαν προσλάβει για ένα ακόμη χρόνο.
Οι άνεργοι που επιθυμούσαν να συμμετέχουν θα έπρεπε να έχουν ενεργή
κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., να έχουν Ελληνική Υπηκοότητα ή να είναι
Έλληνες Ομογενείς, ή να είναι πολίτες άλλου Κράτους -Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει την
εξατομικευμένη παρέμβαση και το ατομικό σχέδιο δράσης.
Τέλος, τα άτομα με αναπηρία που ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
θα έπρεπε να είχαν απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του
Ι.Κ.Α., που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και να
αναφέρει ότι το άτομο είναι ''ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία''
(Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 2014).
- Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών
προερχόμενων από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες
Το ειδικό πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) είχε
διάρκεια 2 χρόνια. Μέσα από αυτό ο Οργανισμός επεδίωκε τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και παράλληλα προσέφερε τη δυνατότητα στο άτομο που
υποστηρίζεται, να αναπτύξει τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητές του,
που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
Η αυτοαπασχόληση αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις περιπτώσεις
των αποφυλακισμένων και των απεξαρτημένων ατόμων (Ο.Α.Ε.Δ.,
Προγράμματα Αυταπασχόλησης - Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών).
Τα Προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τα άτομα με αναπηρία. Μέσω της επιχειρηματικότητας
μπορούν να αναδείξουν ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και να
ασχοληθούν με κάτι που τους/τις ενδιαφέρει. Μπορεί να υπάρξει ευελιξία
στις συνθήκες εργασίας, όπως και προϋποθέσεις για εργονομική
προσαρμογή των χώρου εργασίας.
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Οι πιθανότητες απασχόλησης άλλων ατόμων με αναπηρία αυξάνονται όταν
ο εργοδότης είναι άτομο με αναπηρία. Η επιτυχημένη δραστηριότητα
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε και
εκείνα με τη σειρά τους να αναλάβουν ανάλογη δράση στο μέλλον
(Ε.Σ.ΑμεΑ, 2008: 157).
- Άλλες περιπτώσεις μέτρων
Ο Ο.Α.Ε.Δ. παρεμβαίνει παράλληλα με μια άλλη δέσμη προγραμμάτων και
υπηρεσιών:
Α) Το Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης.
Τα Άτομα με Αναπηρία διευκολύνονται μέσα από αυτό το πρόγραμμα είτε
είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε ετεροαπασχολούμενοι, μέσα από
εργονομικές διευθετήσεις του εργασιακού χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση
χρηματοδοτούνται δαπάνες σε ποσοστό έως και 90% του συνολικού
κόστους.
Συγκεκριμένα, Πρόγραμμα επιχορήγησης της Εργονομικής Διευθέτησης
του χώρου εργασίας, πραγματοποιήθηκε μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. και αφορούσε
50 θέσεις. Η στόχευση του προγράμματος αφορούσε στην άρση των
εμποδίων πρόσβασης στον εργασιακό χώρο, όπως και στην ενίσχυση Νέων
Ελεύθερων Επαγγελματιών για την Εργονομική Διευθέτηση του χώρου
εργασίας.
Όπως και παραπάνω, οι μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ήταν: α) Ιδιωτικές επιχειρήσεις, β)
Συνεταιρισμοί, γ) Σωματεία, δ) Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ε) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, στ) Κοινοπραξίες, ζ) Εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα.
Αυτές οι επιχειρήσεις και οι φορείς, θα έπρεπε να ενταχθούν και να
απασχολήσουν άνεργα άτομα των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, μέσα από
το τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, όπως αναφέρεται και
παραπάνω σχετικά με το πρόγραμμα των 2.300 Νέων Θέσεων Εργασίας.
Το ύψος της επιχορήγησης ανερχόταν στα 2.500 ευρώ και ο Ο.Α.Ε.Δ.
συμμετείχε σε ποσοστό 90% του συνόλου της δαπάνης. Τα κόστη
αφορούσαν την προσαρμογή βοηθητικών τεχνολογικών εγκαταστάσεων,
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 52

την προσαρμογή του χώρου εργασίας, τον ειδικό εξοπλισμό, την αγορά
λογισμικού για άτομα με αναπηρία και άλλα.
Όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι σε ενεργητικά προγράμματα που
υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. παρατηρείται :».... μία «συμβατική
προσέγγιση», υπό την έννοια ότι τα περισσότερα από αυτά αποτελούν
συνέχεια προηγούμενων προγραμμάτων που έχουν επεκταθεί για να
καλύψουν έναν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, αν και εξακολουθούν
να έχουν μάλλον περιορισμένη κάλυψη, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες.»
(Ζιώμας, Μπούζας & Σπυροπούλου, 2012: 17-18)
Παράλληλα με αυτή τη “συμβατική προσέγγιση”, αξίζει να αναφέρουμε ότι
το πρόγραμμα των 2.300 βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη του 2015, χωρίς να
έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της απορρόφησης κονδυλίων, έξι χρόνια μετά
την έναρξή του (2010) ('Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων' 2015: 5253).
Β) Τα Προγράμματα Απασχόλησης με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Μέσω της κατάρτισης και της απασχόλησης άτομα των ειδικών κοινωνικών
ομάδων οδηγούνται σε Νέες Θέσεις εργασίας ή σε επιχορήγηση Νέων
Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Γ) Οι υπηρεσίες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.
Εδώ περιλαμβάνεται η διερεύνηση δυνατοτήτων-δεξιοτήτων, η εμψύχωση,
η ψυχολογική υποστήριξη κατά την εκπαίδευση, η προετοιμασία για την
αγορά εργασίας, η σύζευξη προσφορά-ζήτησης εργασίας.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με ατομική και ομαδική προσέγγιση ανέργων
προερχόμενων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως και με την
προσέγγιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών.
- Κοινωφελής εργασία
Το πλαίσιο της κρίσης στο οποίο βρίσκεται η ελληνική κοινωνία και
οικονομία, με την αρνητική επιρροή στους δείκτες απασχόλησης, ώθησε
την Πολιτεία να λάβει μέτρα και εξειδικευμένα προγράμματα.
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Μια περίπτωση σχετικά με προγράμματα απασχόλησης που μοριοδοτούνται
άτομα των ειδικών κοινωνικών ομάδων είναι και η Κοινωφελής εργασία,
που υλοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, δεν αποτελεί πρόγραμμα που
απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτά. Όμως έχει ενδιαφέρον γιατί
μοριοδοτούνται άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ΑμεΑ του
Ο.Α.Ε.Δ., που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, καθώς και άτομα
με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Τα προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα που υλοποιήθηκαν
το 2014 - 2015 είχαν σαν στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης
των ανέργων, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, την κάλυψη
κοινωνικών αναγκών.
Η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης που είχαν διάρκεια πέντε
μήνες, έδωσε την ευκαιρία σε πολλές ομάδες ανέργων να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας.
Η μικρή διάρκεια του προγράμματος, δεν επέτρεψε στους /στις
συμμετέχοντες/ουσες να συνεχίσουν την εργασία τους μετά το πέρας
αυτής της περιόδου, να νιώσουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα της
προσφοράς και να ''χτίσουν'' την επαγγελματική τους ταυτότητα.
A.3.2.2. ΤοπΕΚΟ
Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ),
ήταν δράσεις της Ειδικής Υπηρεσίας για την Ένταξη και την Κοινωνική
Οικονομία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
αφορούσαν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την περίοδο 20072013.
Μέσα από τις Τοπικές Δράσεις επιδιώκεται η ενεργοποίηση φορέων της
τοπικής κοινωνίας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα που
προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Υλοποιούνται μέσα από
Αναπτυξιακές Συμπράξεις που έχουν μορφή Αστικών Μη Κερδοσκοπικών
Εταιρειών και επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
για την εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης που έχουν αναλάβει.
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Οι ΤοπΕΚΟ στοχεύουν στην υποστήριξη των ανέργων έτσι ώστε αυτοί να
είναι ικανοί:
«- να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της περιοχής τους,
- να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν
από άλλα επενδυτικά προγράμματα,
- να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες
ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν». (Λογαράς,
2013: 46)
Συγκεκριμένα, πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδωνΤοπΕΚΟ υλοποιήθηκε στον προηγούμενο κύκλο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΕΣΠΑ και αφορούσε την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων.
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν όλες
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
δεν είχαν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού το τελευταίο τρίμηνο.
Εξαιρούνταν νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό
προσωπικό τους, τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ, Σύλλογοι και σωματεία που δεν
ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση κάλυπτε μέρος του μισθολογικού κόστους, προσδιοριζόταν
με βάση το ημερομίσθιο και διαφοροποιούνταν κατά ηλικία. Για τα άτομα
κάτω των 25 ετών, το ποσό του επιχορηγούμενου ημερομισθίου ήταν 15
ευρώ και για άτομα άνω των 25 ετών το ποσό ανερχόταν στα 18 ευρώ.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ήταν 4 μήνες και καταβαλλόταν κάθε δίμηνο.
Η επιχορήγηση αφορούσε το μέγιστο 25 μέρες απασχόλησης τον μήνα.
Ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων για την
αναπηρία και την απασχόληση, συνοψίζεται από τον Δημήτρη Λογαρά.
Συγκεκριμένα τονίζεται πως μέσα από τέτοιου τύπου δράσεις μπορεί να
διευκολυνθεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αρκεί να μην διακόπτεται
το επίδομα κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Επίσης, για να αυξάνεται η
συμβολή των εργοδοτών, πρέπει να προβλέπονται μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα γι' αυτούς (μεγαλύτερη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών,
κα.) σε σχέση με Προγράμματα που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό
ανέργων. Τέλος, είναι απαραίτητη η συνέργεια προγραμμάτων και
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επιμέρους δράσεων, για να υπάρχουν πιο πολλά οφέλη και πολλαπλάσια
αποτελέσματα (Λογαράς, 2013: 46).
A.3.2.3 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Δικτύου Ειδικών για
την Αναπηρία (Academic Network of European Disability expertsANED)
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η τελευταία έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού
Ακαδημαϊκού Δικτύου Ειδικών για την Αναπηρία (Academic Network of
European Disability experts- ANED).
Στην αποτίμηση των πολιτικών, γίνεται αναφορά στην απασχόληση, την
εκπαίδευση, την φτώχεια και την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως και στη
συνέργια ανάμεσα σε διαφορετικά πεδία. Στον τομέα της απασχόλησης,
αναφέρεται ότι το Σχέδιο Δράσης 2013-2015 δεν περιλαμβάνει ειδικά
προγράμματα για την αναπηρία ή για άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,
αλλά τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν τα άτομα με
αναπηρία.
Ως βασική έλλειψη στην παρούσα φάση αναγνωρίζεται η ύπαρξη ενός
εθνικού πλαισίου πολιτικής. Το πλαίσιο αυτό θα διασφαλίζει τις
κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους για μια αυξημένη συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρία, στο γενικό πλαίσιο των ενεργών πολιτικών για
την απασχόληση, σύμφωνα και με τους στόχους του αναπηρικού κινήματος
(Strati, 2014: 17).
Στον τομέα της εκπαίδευσης, γίνεται αναφορά στο Στρατηγικό Πλαίσιο του
Υπουργείου Παιδείας για το 'Νέο Λύκειο'. Σε αυτό το Πλαίσιο
περιλαμβάνονται μέτρα για το στόχο μείωσης της σχολικής διαρροής, της
διασύνδεσης με την απασχόληση, τον εμπλουτισμό και την αντιστοίχιση
δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας.
Σημαντικό στοιχείο είναι η ίδρυση επιτροπής για την εναρμόνιση της
Εθνικής Νομοθεσίας με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Αναπηρία, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Επίσης, θετική εξέλιξη είναι η παραγωγή προσβάσιμου υλικού και η
προώθηση της ηλεκτρονικής πρόσβασης, η εφαρμογή της διαδικασίας
πιστοποίησης για τη νοηματική γλώσσα, η παραγωγή ετήσιων

Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 56

αξιολογήσεων για τις παρεμβάσεις εκπαιδευτικής ένταξης (Strati, 2014:
18).
Σε σχέση με την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 20142020, στο κείμενο γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το 20% του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα διατεθεί για την αντιμετώπιση της
φτώχειας μέσα από την κοινωνική ένταξη.
Σε αυτόν τον στόχο περιλαμβάνεται και το θέμα της αναπηρίας, η οποία
ενσωματώνεται ταυτόχρονα και σε δράσεις για την εκπαίδευση και την
απασχόληση.
Οι κύριες δράσεις που απευθύνονται στην αναπηρία αφορούν τα παρακάτω
πεδία:
α) Πρόσβαση στην απασχόληση.
β) ''Επένδυση'' στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με την διεύρυνση
της πρόσβασης και τη καταπολέμηση της σχολικής διαρροής.
γ) Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας
και της Διάκρισης (Strati, 2014: 24-5)
Το κείμενο καταλήγει σε προτάσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά των
πολιτικών (policies), στα προαναφερόμενα πεδία της Απασχόλησης, της
Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, της Καταπολέμησης του Κοινωνικού
Αποκλεισμού.
Στον τομέα της Απασχόλησης, προτείνεται:
α) η δημιουργία επικαιροποιημένων στατιστικών και δεδομένων για την
Απασχόληση και την Αναπηρία, έτσι ώστε να συνδέεται το κενό ανάμεσα σε
σχεδιαζόμενες πολιτικές και μέτρα, όπως επίσης και να αυξηθεί η
δυνατότητα να ανιχνευτεί και να αποτιμηθεί η πρόοδος σε σχέση με τους
στόχους απασχόλησης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.
β) Να συμπεριληφθεί η διάσταση της αναπηρίας στους στόχους και τα
μέτρα για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης σχετικά με την Απασχόληση.
γ) Η αύξηση της συμμετοχής ατόμων με αναπηρία στις Προσκλήσεις για
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση. (Strati, 2014: 26)
Τέλος, οι διαθεματικές προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο κείμενο της
ANED για την Ελλάδα, είναι οι παρακάτω:
 Όταν συζητούνται μέτρα για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, να
γίνεται ρητή αναφορά στην αναπηρία.
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Στις κατευθυντήριες αρχές για τις προβλεπόμενες δράσεις που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού 1303/2013 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμπεριλαμβάνονται θέματα
προσβασιμότητας.
Σε δράσεις που επιδρούν στον γενικό πληθυσμό να ενσωματωθεί η
αρχή της μη-διάκρισης για λόγους αναπηρίας. (Strati, 2014: 27)

A.3.3 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και
την Αναπηρία
A.3.3.1. Οι απαρχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Το 1961 το Συμβούλιο της Ευρώπης υπογράφει τον ''Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη''. Εκεί διευρύνεται το πεδίο παρέμβασης από την προστασία των
κοινωνικών ελευθεριών, στα κοινωνικά δικαιώματα. Μάλιστα πρόκειται για
τον πιο ολοκληρωμένο μηχανισμό του Οργανισμού για την προστασία των
κοινωνικών δικαιωμάτων (Λογαράς, 2013: 61).
Τα μοντέλα για την προσέγγιση της αναπηρίας αποτυπώνονται στις
πολιτικές και τις νομοθεσίες. Η στάση που έχει η Πολιτεία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι Διεθνείς Οργανισμοί είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η
αντιμετώπιση της αναπηρίας ήταν διαφορετική τις τελευταίες δεκαετίες του
20ου αιώνα. Έτσι, πραγματοποιήθηκε μια μετατόπιση από την ιατρική στην
κοινωνική προσέγγιση του φαινομένου.
Ήδη από το 1993 γίνεται αναφορά στην άρση των εμποδίων, για την
προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση7. Η
απόφαση του Ο.Η.Ε. προτρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση, αν και δεν
είναι νομικά δεσμευτική (Λογαράς, 2013: 26). Παρ' όλα αυτά είναι ένα
πρώτο βήμα προς το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας.
Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σημαντικό κείμενο δικαιωμάτων αποτέλεσε ο
Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των
Εργαζομένων (1989).

7

Βλέπε σχετικά το κείμενο για τους 'Πρότυπους Κανόνες για την Εξίσωση των
Ευκαιριών των Ατόμων με Αναπηρία' της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., Απόφαση 48/96.
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Εκεί γίνεται και αναφορά στα άτομα με αναπηρία, τα οποία ανεξάρτητα από
την αιτία και τη φύση της αναπηρίας, έχουν δικαίωμα στην κατάρτιση, την
αποκατάσταση και την επανένταξη (Λογαράς, 2013: 60).
Η επαγγελματική ένταξη ευνοείται χάρη σε ευεργετήματα που αφορούν την
επαγγελματική εκπαίδευση, όπως και την εργονομία, την προσβασιμότητα,
την κινητικότητα, τα μεταφορικά μέσα και την κατοικία (άρθρο 26)
(Λογαράς, 2013: 60).
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η προσέγγιση της τότε Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, είχε ως βάση το ιατρικό μοντέλο. Στην περίπτωση του
μοντέλου αυτού, η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία έχει ως
επίκεντρο την αποκατάσταση, την κατάρτιση, τα επιδόματα …για τα άτομα
εκείνα που χαρακτηρίζονται ως ανίκανα προς εργασία (Ε.Σ.ΑμεΑ 2005:
22).
A.3.3.2. Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και πολιτικές
Βήματα προς την αναγνώριση του κοινωνικού μοντέλου στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, πραγματοποιήθηκαν το 1996. Εκείνη τη χρόνια, τόσο η
Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατευθύνονται προς μια πιο
συνολική και σφαιρική πολιτική για την αναπηρία.
Η Επιτροπή υιοθετεί την 'Ανακοίνωση για την Ισότητα των Ευκαιριών για
τα Άτομα με Αναπηρία'. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση που έχει ως σημείο
έμπνευσης την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. για την
εξίσωση των ευκαιριών, έχει ως βάση το κοινωνικό μοντέλο και ικανοποιεί
τα άτομα με αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ 2005: 23).
Στο κείμενο του Ο.Η.Ε. δεσμεύεται και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το ίδιο
έτος. Με ψήφισμά του σχετικά με την 'Ισότητα των Ευκαιριών για τα Άτομα
με Αναπηρία', εκφράζεται η δέσμευση προς την εξίσωση των ευκαιριών και
την εξάλειψη των αρνητικών διακρίσεων (Ε.Σ.ΑμεΑ 2005: 23).
Η αξία των δύο κειμένων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν έγκειται στη
δεσμευτικότητά τους, αλλά στο γεγονός ότι διανοίγουν δρόμους για τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων κατευθύνσεων στις πολιτικές για την
αναπηρία και την απασχόληση.
Το ίδιο έτος (1996) πραγματοποιείται η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη. Σε αυτό το κείμενο γίνεται αναφορά στο δικαίωμα των
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ατόμων με αναπηρία σε ανεξάρτητη διαβίωση, ενσωμάτωση και συμμετοχή
στη ζωή της κοινότητας.
Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη γίνεται αναφορά στην απαγόρευση κάθε διάκρισης.
Σε αυτήν την περίπτωση περιλαμβάνονται διακρίσεις για λόγους αναπηρίας
και γενετήσιων χαρακτηριστικών. Το άρθρο αφορά θέματα που ξεπερνούν
το ζήτημα της απασχόλησης και ο αντίκτυπός του είναι ιδιαίτερα
σημαντικός (Ε.Σ.ΑμεΑ 2005: 29).
Επιπλέον τα Συμβαλλόμενα μέρη, αναλαμβάνουν την προώθηση της
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, μέσω της ενθάρρυνσης
των εργοδοτών για την πρόσληψη και διατήρηση των ατόμων στο
εργασιακό περιβάλλον.
Αναφορά γίνεται και στην προσαρμογή των εργασιακών συνθηκών και στη
δημιουργία προστατευμένης απασχόλησης με βάση τη βαρύτητα της
αναπηρίας (Λογαράς, 2013: 60).
Η πιο σημαντική αλλαγή για την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πραγματοποιήθηκε με τη Συνθήκη του
Άμστερνταμ (1997). Στη Συνθήκη αναφέρεται για πρώτη φορά η αναπηρία
και η μη διάκριση.
Επιπλέον, το άρθρο 13 δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης για την
καταπολέμηση διακρίσεων σε επίπεδο φύλου, φυλής, εθνότητας,
θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού
(Ε.Σ.ΑμεΑ 2005: 24). Αναφέρεται ότι η εκπόνηση μέτρων από όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει με τη συμπερίληψη των αναγκών των
ατόμων με αναπηρία.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εκδίδονται δύο οδηγίες μέχρι και
το 2000 σχετικά με τις διακρίσεις. Αναφορά γίνεται στην απαγόρευση της
διάκρισης στον χώρο εργασίας και μεταξύ των διακρίσεων σημειώνεται και
η Αναπηρία (Οδηγία 2000/78/Εκ).
Η Οδηγία 2000/78/Εκ στοχεύει στη δημιουργία γενικού πλαισίου, έτσι ώστε
να υπάρχει ίση μεταχείριση στην Απασχόληση και την Εργασία. Παράλληλα
επηρεάζει την Εθνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τον ν.3304/2005.
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Η εν λόγω Οδηγία επιβάλει κυρώσεις και έτσι διαφοροποιείται από τη
Συνθήκη του Άμστερνταμ (Λογαράς, 2013: 61).
Η θετική συμβολή της Οδηγίας έγκειται στο ότι προσδιορίζει την άμεση και
την έμμεση διάκριση και τις απαγορεύει. Παράλληλα προσδιορίζει την
παρενόχληση ως ένα είδος διάκρισης. Η εφαρμογή του κειμένου έχει ευρύ
πεδίο:
 «αφορά τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 3, παρ.
1),
 αφορά στους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων
επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο
δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής
ιεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών (άρθρο 3, παρ.
1),
 αφορά στην πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα
επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης,
επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού,
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής
εμπειρίας (άρθρο 3, παρ. 1),
 αφορά στις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών (άρθρο 3,
παρ. 1),
 αφορά στην ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή του σε μια
οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση
τα μέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα,
συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχουν αυτές οι
οργανώσεις (άρθρο 3, παρ. 1)».(Λογαράς, 2013: 63)
Στο άρθρο 5 απαιτείται η εύλογη προσαρμογή για τα άτομα με αναπηρία
(Ε.Σ.ΑμεΑ 2005: 24). Αυτό προβλέπεται, για να έχουν τα άτομα με
αναπηρία πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και στην εκπαίδευση, όπως και να
ασκούν τα επαγγέλματά τους.
Η εύλογη προσαρμογή εφαρμόζεται με την προϋπόθεση να μην
επιβαρύνεται δυσανάλογα ο εργοδότης, πράγμα που μπορεί βέβαια να
υποστηρίζεται από μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης ενός
κράτους μέλους.

Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 61

Συνοψίζοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι: «Η «προσαρμογή» θεωρείται
«εύλογη» όταν: α) δικαιολογείται από την κατηγορία και το βαθμό
βαρύτητας της αναπηρίας του συγκεκριμένου εργαζόμενου στον οποίο
απευθύνεται, β) δεν δημιουργεί δυσανάλογο βάρος στον εργοδότη, δηλαδή
το κόστος της δεν είναι τόσο υψηλό ώστε να δημιουργεί οικονομικό
πρόβλημα στην επιχείρηση/υπηρεσία/Οργανισμό. Εάν το κράτος επιχορηγεί
την εφαρμογή των εύλογων προσαρμογών, τότε το ζήτημα της
δυσανάλογης επιβάρυνσης δεν τίθεται καν και ο εργοδότης οφείλει να
προχωρήσει στην εφαρμογή τους». (Λογαράς, 2013: 15)
Η Οδηγία έχει και μία σημαντική έλλειψη: «Καθιερώνει την αρχή της ίσης
μεταχείρισης μόνο στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία και δεν
διαπερνά όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής στους οποίους τα άτομα
με αναπηρία υφίστανται διάκριση και αντιμετωπίζουν εμπόδια, τα οποία
δυσκολεύουν την ένταξή τους στην εργασία (π.χ. εμπόδια στην
εκπαίδευση, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.λπ.)».(Λογαράς, 2013: 64)
Πριν περάσουμε στις στρατηγικές σχετικά με το 2010-2020, θα γίνει
αναφορά στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2000). Σε αυτό το κείμενο γίνονται ενδιαφέρουσες αναφορές σε
σχέση με την αναπηρία.
Στους στόχους της δράσης της Κοινότητας αναφέρεται η ενίσχυση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειµένου να προαγάγει την εναρµονισµένη, ισόρροπη και βιώσιµη
ανάπτυξη της Κοινότητας.
Μάλιστα, προτεραιότητες της Κοινότητας είναι η βιώσιµη ανάπτυξη µε την
ενίσχυση της οικονοµικής µεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, καθώς και της προστασίας και της
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Προσδιορίζεται ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των
ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν
την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή
στον κοινοτικό βίο.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη- μέλη δεσμεύονται, με την
υπογραφή της σύμβασης, για τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς
φραγμούς. Στο άρθρο 21 απαγορεύονται οι διακρίσεις, μεταξύ των οποίων
και η αναπηρία.
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Τέλος, ενδιαφέρον έχει ο Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου.
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 16 του κειμένου: «Τα κράτη µέλη και η
Επιτροπή λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής,
της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή
του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των
Ταµείων και, ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα
πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που
πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό επιχειρήσεων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης».
A.3.3.3. Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρονικό
ορίζοντα το 2020
Μετά τη Στρατηγική της Λισσαβόνας που δεν απέφερε τα αναμενόμενα,
διαμορφώνεται η Στρατηγική Ευρώπη 2020. Η ίδια η Ένωση έχει θέσει
βασικούς στόχους για το 2020:
1)
Η απασχόληση του πληθυσμού ηλικίας 20-64, να αυξηθεί το
λιγότερο στο 75%.
2)
Αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων.
3)
Στόχοι που έχουν να κάνουν με την εκπομπή αερίων του
θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την ενεργειακή
απόδοση.
4)
Μείωση του φαινομένου της σχολικής διαρροής.
5)
Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σχετικά με την υλοποίηση της Στρατηγικής υπάρχουν κατευθυντήριες
γραμμές οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, τα κράτη μέλη καλούνται να
μετατρέψουν τους στόχους της ''Ευρώπης 2020'' σε εθνικούς στόχους. Η
πρόοδος των εργασιών παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερο ενδιαφέρον για την παρούσα έκθεση έχει η Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια
Ευρώπη χωρίς εμπόδια.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισαγωγή του κειμένου, στην
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80 εκατομμύρια άτομα «δεν μπορούν
να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή εξ αιτίας
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περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών εμποδίων». Τα άτομα με αναπηρία
έχουν κατά 70% υψηλότερο ποσοστό φτώχειας.
Βασική στόχευση της εν λόγω Στρατηγικής είναι η συμμετοχή αυτών που
πλήττονται: «Γενικός στόχος της παρούσας στρατηγικής είναι να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να
απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και να αντλούν όσο το
δυνατό περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην
ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω της ενιαίας αγοράς».
Βασικοί τομείς δράσεις έως το 2020, αφορούν την προσβασιμότητα, τη
συμμετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση και κατάρτιση,
την κοινωνική προστασία, την υγεία και την εξωτερική δράση, των ατόμων
με αναπηρία.
Ιδιαίτερα στον τομέα της Απασχόλησης, γίνεται αναφορά στα παρακάτω:
«Η δράση της ΕΕ θα στηρίξει εθνικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στα
εξής: ανάλυση της κατάστασης της αγοράς εργασίας για τα άτομα με
αναπηρία· καταπολέμηση της τακτικής των παροχών αναπηρίας και άλλων
παγιδευτικών μεθόδων που τα αποθαρρύνουν να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας· στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της χρήσης
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)· ανάπτυξη ενεργητικών
πολιτικών για την αγορά εργασίας· βελτίωση της προσβασιμότητας στους
χώρους εργασίας· ανάπτυξη υπηρεσιών τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας,
δομών στήριξης και κατάρτισης στην εργασία· προαγωγή της χρήσης του
γενικού κανονισμού απαλλαγής που επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή».
Η εφαρμογή της Στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί με γενικού χαρακτήρα
μέσα όπως:
1)
η ευαισθητοποίηση,
2)
η χρηματοοικονομική στήριξη,
3)
οι στατιστικές και η συλλογή δεδομένων και η παρακολούθηση,
4)
όπως και οι μηχανισμοί που απαιτούνται βάσει της συμφωνίας.
Σε σχέση με το τελευταίο θέμα προβλέπονται κομβικά σημεία,
συντονιστικός μηχανισμός, ανεξάρτητος μηχανισμός και συμμετοχή ατόμων
με αναπηρία και των οργανώσεών τους. Αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν
σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο κρατών μελών, σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών
της ΕΕ, και στους κόλπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
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Τμήμα Β: Νομοθετικό πλαίσιο
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B.1 Διεθνές θεσμικό πλαίσιο
B.1.1 Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ψηφίστηκε το
1948 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έχει περιβληθεί, πλέον,
σήμερα, το χαρακτήρα ενός οιονεί διεθνούς Συντάγματος 30 άρθρων για
την προστασία των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων,
αλλά και υποχρεώσεων, όλων των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της γης, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. Η Οικουμενική Διακήρυξη
συνιστά, όπως λέει χαρακτηριστικά το προοίμιό της, «το κοινό ιδανικό στο
οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη». Το γεγονός ότι
δεν προβλέπονται κυρώσεις αλλά ούτε και διαδικασία για την περίπτωση
παραβιάσεως των ορισθέντων σε αυτήν, δεν αποτελεί το δίχως άλλο λόγο
ελλείψεως νομικής δεσμεύσεως. Υποστηρίζεται ευρέως ότι πλέον αποτελεί
διεθνές εθιμικό δίκαιο και ότι οι διατάξεις της αποτυπώνουν γενικές αρχές
του διεθνούς δικαίου, ενώ κάποια άρθρα, όπως το Άρθρο 2 κατά των
διακρίσεων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής έννομης τάξης
των κρατών. Τρεις είναι οι διατάξεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας
προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία: η διάταξη του άρθρου 28 της Διακήρυξης, η οποία εμφανίζει
γενική διατύπωση και κατοχυρώνει συνολικά την αρχή της μη διάκρισης,
και οι ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 7 και 23, με την πρώτη να
διατρανώνει την ισότητα όλων απέναντι στο νόμο και του νόμου απέναντι
σε όλους και τη δεύτερη να εξειδικεύει στην ισότητα όλων εντός του
εργασιακού πλαισίου.
B.1.2 Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων
(ΔΣΑΠΔ)
Το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε
από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1966 και κυρώθηκε
από την Ελλάδα, μαζί με το πρώτο και δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο,
8

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που
προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς
τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες
πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε
άλλη κατάσταση».
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με το ν. 2462/1997. Ανάμεσα στα δικαιώματα που κατοχυρώνει συναντάμε
και δικαιώματα που άπτονται της εργασιακής κατάστασης των ατόμων με
αναπηρία, όπως είναι αυτά των άρθρων 7 (απαγόρευση βασανιστηρίων και
μεταχείρισης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής), 8 (απαγόρευση της
υποχρεωτικής εργασίας), 17 (προστασία της τιμής και της υπόληψης), 22
(προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας). Το άρθρο 2 , μάλιστα,
επισημαίνει ότι η απόλαυση όλων αυτών των δικαιωμάτων εξασφαλίζεται
ισότιμα σε όλους, με αποτέλεσμα το ΔΣΑΠΔ να συμβάλλει τοιουτοτρόπως
στην προώθηση της επί ίσοις όροις απασχόληση του εργατικού δυναμικού
με αναπηρία.
B.1.3 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και
Μορφωτικά Δικαιώματα
Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά
Δικαιώματα είναι η δίδυμη συνθήκη του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Σκοπός του είναι η προστασία
δικαιωμάτων δεύτερης γενιάς, που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν το
ιδανικό μιας ζωής απαλλαγμένης από το φόβο και τη δυστυχία. Έχει
επικυρωθεί από περισσότερα από 150 κράτη, με τον επικυρωτικό νόμο
στην Ελλάδα να είναι ο 1532/1985.
Βασική παραδοχή του Συμφώνου, η οποία καταγράφεται στο Δεύτερο
Μέρος του, στο άρθρο 2§2, είναι ότι «τα δικαιώματα που περιέχονται σ'
αυτό θα ασκούνται χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, γένους,
γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή
κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή κάθε άλλης
καταστάσεως». Τα Κράτη αναλαμβάνουν την αντίστοιχη εγγυητική
υποχρέωση και, έτσι, η αρχή της μη διάκρισης τίθεται σε δεσμευτικό νομικό
πλαίσιο. Όσον αφορά, ειδικότερα, την εργασία και την απασχόληση
(συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, αυτής των ατόμων με αναπηρία), οι
σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται ως επί το πλείστον στα άρθρα 6 έως 9
και 15 του Συμφώνου, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωμα όλων σε
αξιοπρεπή εργασία, ούτως ώστε μέσα από αυτήν να μπορέσουν να
αυτοπροσδιοριστούν κοινωνικά και να εξυπηρετήσουν με αυτονομία όλες
τους τις ανάγκες.
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B.1.4 Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης της φιλοσοφίας του
κοινωνικού κράτους και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, η
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξήγγειλε το 1975 τη Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων των ΑμεΑ, που αποτελεί συνέπεια της εγγύησης των κρατών
μελών του ΟΗΕ να δραστηριοποιηθούν για να προάγουν το επίπεδο ζωής
των ΑμεΑ. Εάν θέλουμε να εστιάσουμε στο χώρο της εργασίας, σκόπιμη
κρίνεται η μνεία των κάτωθι προκηρύξεων:
 «Άρθρο 2. Τα ανάπηρα άτομα θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα
που προβάλλονται σ’ αυτή τη Διακήρυξη. Αυτά τα δικαιώματα θα
αποδοθούν σ’ όλα τα ανάπηρα άτομα, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση
και χωρίς διάκριση θρησκείας, πολιτικών ή άλλων γνωμών, εθνικής
ή κοινωνικής καταγωγής, οικονομικής κατάστασης, γέννησης ή
όποιας άλλης κατάστασης που αφορά στο ίδιο το ανάπηρο άτομο ή
την οικογένειά του».
 Άρθρο 10. Τα ανάπηρα άτομα θα προστατεύονται από κάθε
εκμετάλλευση, κάθε κανονισμό και κάθε μεταχείριση διακριτικής,
υβριστικής ή υποβαθμισμένης φύσης».
Στα ως άνω άρθρα κατοχυρώνεται η αρχή της μη διάκρισης και της
ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες, οι οποίες αναφέρονται όχι
μόνο στα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Σύμβαση (Άρθρο 1), αλλά στο
σύνολο των δικαιωμάτων των οποίων είναι φορείς (Άρθρο 10).






«Άρθρο 3. Τα ανάπηρα άτομα έχουν το κληρονομικό δικαίωμα
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Τα ανάπηρα άτομα,
οποιαδήποτε κι αν είναι η προέλευση, η φύση και η σοβαρότητα των
μειονεκτημάτων και ανικανοτήτων τους, έχουν τα ίδια θεμελιώδη
δικαιώματα με τους συμπολίτες της ίδιας ηλικίας, που συνεπάγεται
πρώτα και κύρια το δικαίωμα να απολαμβάνουν μια καθώς πρέπει
ζωή, όσο το δυνατόν κανονική και πλήρη.
Άρθρο 5. Τα ανάπηρα άτομα δικαιούνται να απολαμβάνουν τα μέτρα
που σχεδιάστηκαν για να τα καταστήσουν ικανά να γίνουν όσο το
δυνατόν αυτοδύναμα.
Άρθρο 6. Τα ανάπηρα άτομα έχουν το δικαίωμα για ιατρική,
ψυχολογική και λειτουργική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων
προσθετικών και υποβοηθητικών συσκευών, για ιατρική και
κοινωνική αποκατάσταση, για εκπαίδευση, για επαγγελματική
κατάρτιση και αποκατάσταση, για βοήθεια, για συμβουλευτική, για
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υπηρεσίες τοποθέτησης σε εργασία και για άλλες υπηρεσίες που θα
τα καταστήσουν ικανά να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές
τους στο ανώτατο όριο και θα επισπεύσουν τη διαδικασία της
κοινωνικής ενσωμάτωσης ή επανενσωμάτωσής τους.
Άρθρο 7. Τα ανάπηρα άτομα έχουν το δικαίωμα για οικονομική και
κοινωνική ασφάλιση και για ένα καθώς πρέπει επίπεδο ζωής. Έχουν
το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ικανότητές τους, να εξασφαλίσουν και
να διατηρήσουν την εργασία ή να ενασχοληθούν με ένα επάγγελμα
που να ανταμείβεται, να είναι χρήσιμο και παραγωγικό, και να
συμμετέχουν σε εμπορικές ενώσεις.
Άρθρο 8. Τα ανάπηρα άτομα έχουν το δικαίωμα οι ειδικές ανάγκες
τους να λαμβάνονται υπόψη σ’ όλα τα επίπεδα του οικονομικού και
κοινωνικού προγραμματισμού» (Πρώιμη αναφορά στην έννοια του
«mainstreaming»).

Οι διατάξεις των ως άνω άρθρων μπορούν να αξιοποιηθούν στον τομέα της
επαγγελματικής αποκατάστασης των ΑμεΑ, αφού κατοχυρώνουν στην
ουσία το δικαίωμά τους σε μία φυσιολογική ζωή μέσω της εργασίας, η
οποία πρέπει να προσαρμόζεται στα δεδομένα τους, για να μπορεί να
ασκηθεί επιτυχώς, και η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ίδια
ωφελήματα που ισχύουν και για τον υπόλοιπο ενεργό πληθυσμό.




«Άρθρο 11. Τα ανάπηρα άτομα θα μπορούν να δεχτούν νόμιμη
βοήθεια, όταν τέτοια βοήθεια αποδειχθεί απαραίτητη για την
προστασία των ατόμων τους και της περιουσίας τους. Εάν δικαστικές
διαδικασίες έχουν θεσπισθεί εναντίον τους, η νομική διαδικασία που
ακολουθείται θα λάβει πλήρως υπόψη τη σωματική και την
πνευματική κατάστασή τους.
Άρθρο 12. Για κάθε θέμα που αφορά στα δικαιώματα των αναπήρων
ατόμων είναι χρήσιμο να ζητείται η συμβουλή των οργανισμών των
αναπήρων ατόμων».

Οι δύο παραπάνω διατάξεις μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του
υποστηρικτικού ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν διάφορες αναπηρικές
οργανώσεις και συγκεκριμένοι κρατικοί φορείς. Ενδεικτικά, ήδη 1. με το
τελευταίο συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη (1995) αναγνωρίζεται σε διεθνείς και εθνικές Μ.Κ.Ο. η δυνατότητα
συλλογικής προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του εταίρου του Συμβουλίου της Ευρώπης
2. με την Οδηγία 2000/78 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρ. 9) και τον
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ελληνικό νόμο 3304/2005 που την ενσωματώνει (άρ. 13) αναγνωρίζεται η
δυνατότητα παροχής στήριξης ή κίνησης δικαστικών/διοικητικών
διαδικασιών από οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον κατά των
διακρίσεων υπέρ θυμάτων τέτοιων διακρίσεων 3. ο νόμος 2430/1996
προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία) που κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε
ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρίες και
συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων, εκπροσωπώντας τα ΑμεΑ στο
διάλογο με το ελληνικό κράτος 4. ο νόμος 3996/2011 κάνει εκτενή
αναφορά στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό – βοηθητικό ρόλο του Σ.Ε.Π.Ε.
όσον αφορά την εφαρμογή της σχετικής με τα ΑμεΑ εργατικής νομοθεσίας
B.1.5 Διακήρυξη SUNDBERG για τα Άτομα με Αναπηρία.
Στις διεθνείς νομοθετικές ρυθμίσεις υπέρ των ατόμων με αναπηρία
συγκαταλέγεται η Διακήρυξη SUNDBERG, η οποία αποτελεί το τελικό
κείμενο της ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης της UNESCO και της Ισπανικής
Κυβέρνησης του 1981. Έχοντας υπόψιν της την Παγκόσμια Διακήρυξη του
ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948), τη Σύμβαση για την Κατάργηση
κάθε μορφής Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών (ΟΗΕ 1979), τη Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ 1989), τη Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων των Ανάπηρων Ατόμων (ΟΗΕ 1975) και τη Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων των Πνευματικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΟΗΕ 1971),
υιοθετεί ως βασικές αρχές τη συμμετοχή, την ένταξη και την ανάπτυξη της
προσωπικότητας των ΑμεΑ, τον διεπαγγελματικό τους προσανατολισμό και
την αποκέντρωση. Τα βασικά άρθρα που αφορούν στην απασχόληση των
ατόμων με αναπηρία είναι τα 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 και 14. Το γενικότερο
πνεύμα αντιμετώπισης που κατοχυρώνουν είναι η διασφάλιση της
δυνατότητας των ΑμεΑ σε ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και,
στο πλαίσιο αυτό, η εξασφάλιση του δικαιώματος τους στην εργασία. Η
Πολιτεία υποχρεούται να εξυπηρετεί τον εν λόγω στόχο, με την κατάλληλη
οργάνωση της εκπαίδευσης των ΑμεΑ, την επαρκή στήριξη των
οικογενειών τους, έτσι ώστε αυτές να δύνανται να επιτελέσουν τον
επιβοηθητικό τους ρόλο και, βέβαια, με την εξασφάλιση όλων των
απαραίτητων μέσων άσκησης των επαγγελματικών τους ικανοτήτων, χάρη
στην πραγμάτωση των απαιτούμενων παροχών και προσαρμογών
(βλέπουμε εδώ μία πρώιμη σύνδεση με την έννοια των «εύλογων
προσαρμογών»).
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B.1.6 Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών
για τα Άτομα με Αναπηρία.
Οι πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ συντάχθηκαν το 1993 και τυποποιούν ένα
ευρύτατο πλαίσιο υποδείξεων προς τα κράτη – μέλη του Οργανισμού,
αναφορικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία, αξιοποιώντας την
επεξεργασία των ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη Δεκαετία του ΟΗΕ για
τα ΑμεΑ (1983-1992). Αποβλέπουν ουσιαστικά στην προώθηση διεθνών
αρχών και κανόνων εθιμικού χαρακτήρα για την εξομοίωση των ευκαιριών
υπέρ τους, επιδιώκοντας την ηθική και πολιτική δέσμευση των κρατών, με
σκοπό την εφαρμογή τους. Αντιστοιχούν, έτσι, σε ένα σημαντικό εργαλείο
τεχνικής υποστήριξης των εθνικών σχεδιαστών κοινωνικής πολιτικής για
την υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας των ΑμεΑ.
Με το νόμο 2430/1996 η χώρα μας υιοθέτησε το Παγκόσμιο Πρόγραμμα
Δράσης και τους Πρότυπους Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για
τα Άτομα με Αναπηρίες του ΟΗΕ. Προέβλεψε, παράλληλα, τη μεταφορά
αρμοδιοτήτων στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,
μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε Κοινωνικό Εταίρο σχετικά με ζητήματα
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία (συμμετέχει στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, εκπροσωπώντας τα ΑμεΑ στο διάλογο με το
ελληνικό κράτος και υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
έκθεση για την εν γένει αντιμετώπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών
δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην Ελλάδα).
B.1.7 Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες
Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες είναι η
πρώτη νομικά δεσμευτική σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
απευθύνεται ειδικά στα άτομα με αναπηρία. Η δεσμευτικότητα που την
περιβάλλει είναι και η ειδοποιός διαφορά της από τους Πρότυπους Κανόνες
του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα ΑμεΑ, το γεγονός δηλαδή
ότι γεννάει αγώγιμες αξιώσεις για τα άτομα που αναγνωρίζει ως
δικαιούχους. Είναι, επιπλέον, η πρώτη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
η οποία είναι ανοικτή για υπογραφή από οργανισμούς περιφερειακής
ολοκλήρωσης (βλ. Άρθρο 44). Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την υπέγραψε
στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 και την έθεσε προς υπογραφή/κύρωση στις
30 Μαρτίου 2007 (σε ισχύ τέθηκε την 3η Μαϊου του 2008). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υπέγραψε τη Σύμβαση στις 30 Μαρτίου 2007 εκ μέρους της ΕΕ
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και την κύρωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2010 (η διαδικασία ολοκληρώθηκε και
τυπικά τον Ιανουάριο του 2011). Είναι η πρώτη Σύμβαση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων την οποία έχει επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του
άρθρου 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, σημαίνοντας την αρχή
αξιόλογων εξελίξεων στο διεθνές δίκαιο. Ένας συνολικός αριθμός 141
κρατών έχει ήδη κυρώσει τη Σύμβαση και 79 κράτη έχουν κυρώσει το
προαιρετικό πρωτόκολλο αυτής. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και το
προαιρετικό πρωτόκολλο με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88/11.04.2012).
Α. Σκοπός και Γενικές Αρχές
Όπως ορίζει το άρθρο 1, σκοπός της Σύμβασης είναι να προάγει, να
προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα
με αναπηρίες καθώς και να προάγει τον σεβασμό της εγγενούς
αξιοπρέπειάς τους. Οι γενικές αρχές της Σύμβασης συναντώνται στο άρθρο
3, που περιλαμβάνει την αξιοπρέπεια, την αυτονομία, την ελευθερία των
επιλογών, την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή, το σεβασμό στη
διαφορετικότητα, την ισότητα των ευκαιριών και την προσβασιμότητα.
Σημαντική είναι, επίσης, η διάταξη του άρθρου 199 της Σύμβασης, η οποία
κατοχυρώνει το δικαίωμα των ΑμεΑ σε ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη
στην κοινωνία.
Χρήσιμο εμφανίζεται να αναφέρουμε την πρόβλεψη του άρθρου 5 περί
λήψης από μέρους της Πολιτείας όλων των απαραίτητων μέτρων «εύλογης
προσαρμογής» που θα εξυπηρετούν το στόχο της εξίσωσης όλων των
9

Άρθρο 19. Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην
παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν
στην κοινωνία, με επιλογές ίσες με τους άλλους ανθρώπους και λαμβάνουν
αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση
αυτού του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρίες και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή
τους στην κοινωνία, συμπεριλαμβανόμενης και της διασφάλισης ότι: α. Τα άτομα με
αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους και το που και με
ποιον ζουν, σε ίση βάση με τους άλλους και δεν είναι υποχρεωμένα να ζουν υπό ιδιαίτερες
διευθετήσεις διαβίωσης. β. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών
στο σπίτι, σε καταστήματα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης,
συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την
υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην κοινωνία και την αποτροπή της
απομόνωσης ή του διαχωρισμού από την κοινωνία. γ. Οι κοινοτικές υπηρεσίες και
εγκαταστάσεις για τον πληθυσμό είναι διαθέσιμες, σε ίση βάση, στα άτομα με αναπηρίες
και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
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μελών της κοινωνίας, χωρίς αυτά τα μέτρα να συνιστούν διάκριση υπέρ
των ΑμεΑ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι: «Για να προωθήσουν την ισότητα και
να εξαλείψουν τη διάκριση, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα
μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή εύλογης προσαρμογής» (§3) και
ότι «Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να επιταχυνθεί ή
να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των ΑμεΑ δεν θεωρούνται ως διάκριση
υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης» (§4). Αυτή η παρατήρηση είναι
ιδιαίτερα σημαντική για το χώρο της εργασίας, αν αναλογιστούμε το εύρος
και την ποικιλία των θετικών μέτρων και των εύλογων προσαρμογών που
λαμβάνουν χώρα υπέρ των μειονεκτούντων, χωρίς όμως να μπορούν να
στοιχειοθετήσουν διάκριση σε βάρος των άλλων εργαζομένων.
Β. Υποχρεώσεις Κρατών - Μελών
Οι βασικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα Κράτη-Μέλη δυνάμει της
Σύμβασης και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στον τομέα της ισότιμης
μεταχείρισης των ΑμεΑ στο χώρο της εργασίας περιλαμβάνονται στα άρθρα
4, 8, 9 και 26.
1. Άρθρο 4 «Γενικές υποχρεώσεις»
Οι ρυθμίσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας περιλαμβάνονται στις
παραγράφους ένα και τρία. Σύμφωνα με την πρώτη, τα Κράτη-Μέλη
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εντάξουν τη διάσταση της αναπηρίας σε
όλες τις σχετικές πολιτικές και προγράμματα (§1γ) και να λάβουν όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τη διάκριση με βάση την αναπηρία
από οποιοδήποτε άτομο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση (§1ε). Επιπλέον,
υποχρεούνται να αναλάβουν ή να προωθήσουν έρευνα και ανάπτυξη
οικουμενικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και
εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, η
οποία απαιτεί την ελάχιστη δυνατή προσαρμογή και το μικρότερο δυνατό
κόστος για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών ενός ΑμεΑ, να
προωθήσουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τους και τον οικουμενικό
σχεδιασμό στην ανάπτυξη προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών (1στ),
να αναλάβουν ή να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών, καθώς και να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση
τους, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών επικοινωνίας και
πληροφορικής, των βοηθημάτων για την κινητικότητα, των συσκευών και
των υποστηρικτικών τεχνολογιών, κατάλληλων για τα ΑμεΑ, δίνοντας
προτεραιότητα στις τεχνολογίες σε ανεκτό κόστος (§1ζ), να παρέχουν
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προσβάσιμη πληροφόρηση στα ΑμεΑ σχετικά με βοηθήματα για την
κινητικότητα, τις συσκευές και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες,
συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης και άλλων
μορφών βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων (§1η)
και, τέλος, να προωθήσουν την εκπαίδευση επαγγελματιών και
προσωπικού που εργάζεται μαζί με ΑμεΑ για τα δικαιώματα τα οποία
αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση, έτσι ώστε να παρέχουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την υποστήριξη και τις υπηρεσίες οι οποίες
διασφαλίζονται από τα δικαιώματα αυτά (§1θ). Για την πραγμάτωση,
μάλιστα, όλων των παραπάνω, καλούνται να υιοθετήσουν όλα τα
κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση (§1α), να
τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους νόμους, κανονισμούς, έθιμα και
πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση (§1β), να απέχουν από
την εμπλοκή οιασδήποτε πράξης δράσης ή πρακτικής που είναι
ασυμβίβαστες με την παρούσα Σύμβαση και να διασφαλίσουν ότι οι
δημόσιες αρχές και ιδρύματα λειτουργούν σύμφωνα με αυτήν (§1δ).
Η παράγραφος τρία διασφαλίζει τη συμμετοχή των οργανώσεων των ΑμεΑ
στο διάλογο με την Πολιτεία, έτσι ώστε τα δικαιώματά τους να βρίσκουν
την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση. Συγκεκριμένα: «Κατά την ανάπτυξη
και εφαρμογή της νομοθεσίας και πολιτικών για την εφαρμογή της
παρούσας Σύμβασης, και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που
αφορούν ζητήματα σχετικά με ΑμεΑ, τα Κράτη Μέρη θα διεξάγουν στενές
διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να συμβουλεύονται και να εμπλέκουν ενεργά τα
ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, μέσω των
αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων». Ήδη στην εθνική μας νομοθεσία η
απαίτηση αυτή ικανοποιείται με τον ορισμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας
των Ατόμων με Αναπηρία ως υπεύθυνης να αντιπροσωπεύει τα άτομα με
αναπηρίες στις διαβουλεύσεις με το ελληνικό Κράτος.
2. Άρθρο 8 «Αφύπνιση της κοινωνίας»
Δυνάμει του άρθρου 8, τα Κράτη δεσμεύονται να αφυπνίσουν την κοινωνία
αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να εξαλείψουν
όλες τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που επικρατούν εις βάρος τους.
Σε αυτό το πνεύμα αναλαμβάνουν να προωθήσουν, μεταξύ άλλων, την
αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων των ΑμεΑ καθώς
και των συνεισφορών τους στο εργασιακό περιβάλλον και στην αγορά
εργασίας (§2α iii).
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3. Άρθρο 29 «Συμμετοχή στον πολιτικό και δημόσιο βίο»
Στα Κράτη – Μέλη επιβάλλεται να «προωθούν ενεργά ένα περιβάλλον
εντός του οποίου τα ΑμεΑ θα μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και
πλήρως στη διεξαγωγή των δημοσίων θεμάτων, χωρίς διάκριση και σε ίση
βάση με τους άλλους, και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο
βίο, συμπεριλαμβανομένων: …… του σχηματισμού οργανώσεων για τα
ΑμεΑ και της προσχώρησης τους σε αυτές, για να αντιπροσωπεύουν τα
ΑμεΑ σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». Συνεπώς, η
οργάνωση τέτοιων ομάδων ατόμων με αναπηρίες πρέπει να ενισχύεται και
να επικουρείται, κάτι που μας αφορά εν προκειμένω κυρίως σε σχέση με τη
συγκρότηση και το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
4. Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα»
Στο άρθρο 9 προβλέπεται η υποχρέωση του Κράτους να διασφαλίσει την
πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις και
υπηρεσίες όπου έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι πολίτες («που είναι ανοιχτές
στο κοινό»). Ειδικότερα, στην παράγραφο ένα ορίζεται ότι «Για να
επιτρέψουν στα ΑμεΑ να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε
όλες τις πτυχές της ζωής, τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για
να εξασφαλίσουν στα ΑμεΑ πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο
φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην ενημέρωση και
επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και συστημάτων
πληροφοριών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που είναι
ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, σε αστικές και αγροτικές περιοχές», ενώ
στην παράγραφο δύο καταγράφονται μερικότερες σχετικές υποχρεώσεις
της Πολιτείας. Πολλές από αυτές εμφανίζουν κρίσιμη σημασία για το χώρο
της απασχόλησης, καθώς η πρόσβαση στα κτίρια και σε τεχνολογίες
σχετικές με την εργασία είναι εκ των ουκ άνευ, προκειμένου αυτή να
ασκηθεί αποτελεσματικά.
5. Άρθρο 26 «Ενίσχυση των ικανοτήτων και αποκατάσταση»
Το άρθρο 26 ορίζει ότι: «Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν αποτελεσματικά και
κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης και της
καθοδήγησης σε άτομα/ομάδες σχετικές με την αναπηρία, για να
διευκολύνουν τα ΑμεΑ να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη μέγιστη
ανεξαρτησία, πλήρη σωματική, διανοητική, κοινωνική και επαγγελματική
ικανότητα, και την πλήρη αποκατάσταση και συμμετοχή σε όλες τις πτυχές
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της ζωής. Ως προς αυτό τα Κράτη Μέλη οργανώνουν, ενδυναμώνουν και
επεκτείνουν περιεκτικές υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης και
αποκατάστασης, ειδικά στους τομείς υγείας, απασχόλησης, εκπαίδευσης και
κοινωνικών υπηρεσιών, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπηρεσίες και τα
προγράμματα: (α) να ξεκινούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, και να
βασίζονται σε πειθαρχική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων
του ατόμου, (β) να υποστηρίζουν τη συμμετοχή και την ένταξη στην
κοινότητα και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, να είναι εθελοντικά και
διαθέσιμα στα ΑμεΑ όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοινότητες τους,
συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών περιοχών».
Η διάταξη αυτή κατοχυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε
πλήρη λειτουργική ένταξη στην κοινωνία μέσω, μεταξύ άλλων, της
εργασίας, δικαίωμα για την ικανοποίηση του οποίου η Πολιτεία πρέπει να
μεριμνήσει ειδικώς. Μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση προβλέπονται στις
παραγράφους δύο και τρία του ίδιου άρθρου, όπου ορίζεται ότι: «Τα Κράτη
Μέλη προωθούν την ανάπτυξη αρχικής και διαρκούς εκπαίδευσης
επαγγελματιών και προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ένταξης και
αποκατάστασης καθώς και τη διαθεσιμότητα, γνώση και χρήση βοηθητικών
συσκευών και τεχνολογιών, σχεδιασμένα για ΑμεΑ, σχετικά με την ένταξη
και την αποκατάσταση», αντίστοιχα.
6. Άρθρο 27 «Εργασία και απασχόληση»
Όσον αφορά αυτήν καθεαυτήν την απασχόληση, εξαιρετικά χρήσιμο
εμφανίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των ρυθμίσεων που αποτυπώνονται
στα άρθρα 1, 2, 4, 9 και 27, τις οποίες θα δούμε συνδυαστικά.
Η βασικότερη ειδική διάταξη είναι αυτή του άρθρου 27, η οποία περιγράφει
με τον πιο σύγχρονο και αναλυτικό τρόπο το δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρίες στην εργασία και την απασχόληση. Το περιεχόμενο που
προσδίδεται στο εν λόγω δικαίωμα συνάδει εν πολλοίς με την έννοια της
“decent work” που υιοθετεί ο Διεθνής Οργανισμός Απασχόλησης (ILO).
Στόχος είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε ένα ανοιχτό, ενιαίο και
προσβάσιμο εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή στην ανοιχτή αγορά εργασίας,
και όχι σε ειδικά προστατευμένα περιβάλλοντα. Λαμβάνοντας αυτό ως
δεδομένο, μπορούμε να πούμε ότι οι εναλλακτικές μορφές απασχόλησης οι οποίες διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές «ανοιχτές» μορφές
απασχόλησης- δύνανται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται ή ακόμη και
να ενισχυθούν υπό τις εξής όμως προϋποθέσεις: α) ότι θα
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χρησιμοποιούνται ως μεταβατικές μέθοδοι ένταξης στην ανοιχτή αγορά
εργασίας ή στην Κοινωνική Οικονομία, και β) ότι θα διασφαλίζονται τα
εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ατόμων που
απασχολούνται σ’ αυτές. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική
διότι πολλές φορές κάτω από τον τίτλο «προστατευόμενη»,
«υποστηριζόμενη» ή ακόμη και «ειδική απασχόληση» (special
employment) μπορεί να καταπατούνται τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να συγκαλύπτονται καταστάσεις
εκμετάλλευσης (βλ. παρ.2). Ένα ακόμα σημείο που θα έπρεπε να
προσέξουμε είναι ότι ο νόμος 4074/2012 (άρθρο 2) θεσπίζει εξαίρεση από
το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 27, όσον αφορά τις
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Πρόκειται για μία καθ’ όλα
νόμιμη εξαίρεση, βασιζόμενη στη «διαφορετική μεταχείριση λόγω
αναπηρίας» του άρθρου 8§4 του ν. 3304/2005.
Χρήσιμα εργαλεία προς την κατεύθυνση του «ανοίγματος» της
απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και της εξυπηρέτησης των στόχων
που θέτει το άρθρο 27 προσφέρουν τα λοιπά επί μέρους άρθρα που
αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 επιβάλλει την εφαρμογή θετικών
μέτρων δράσης (§1ε, ζ, η, κ) και εντάσσει τη διάσταση της αναπηρίας σε
γενικά προγράμματα και υπηρεσίες που προωθούν την απασχόληση (1§δ,
στ, ι). Με το άρθρο 2 γεννάται η υποχρέωση για καθολικό σχεδιασμό του
χώρου εργασίας και για πραγματοποίηση εύλογων προσαρμογών σε αυτόν.
Ο καθολικός σχεδιασμός, σύμφωνα και με το άρθρο 4§6, 7, 8, συνίσταται
ουσιαστικά στην ανάλυση της οριοθέτησης και της προσβασιμότητας ως
σχεδιαστικού στόχου, ώστε το τελικό προϊόν ή η υπηρεσία να μπορεί να
ανταποκρίνεται σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον χρήσης, χωρίς να
αποκλείεται ταυτόχρονα η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών. Οι εύλογες
προσαρμογές είναι εξατομικευμένες διευκολύνσεις στο άτομο που εμφανίζει
κάποια αναπηρία, έτσι ώστε να μπορεί ανενόχλητο να εκπληρώνει τις
εργασιακές του υποχρεώσεις. Προϋπόθεση πραγμάτωσής τους είναι η μη
επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους στον εργοδότη, κάτι που
όμως δε συμβαίνει ποτέ όταν η προσαρμογή χρηματοδοτείται από εθνικό ή
άλλο Πρόγραμμα, καθώς τότε το οικονομικό βάρος δε φέρει ο εργοδότης.
Η άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών συνιστά, σύμφωνα με τη
Σύμβαση, διάκριση εναντίον των ατόμων με αναπηρία, την οποία αυτά
μπορούν να επικαλεστούν ενώπιον της αρμόδιας Αρχής. Στο σημείο αυτό
παρατηρούμε διαφοροποίηση σε σχέση με τον εθνικό νόμο 3304/2005, ο
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οποίος δεν αναγνωρίζει τέτοια δυνατότητα, ωστόσο η Σύμβαση υπερισχύει,
ως δεσμευτικό διεθνές νομικό κείμενο, και ο νόμος πρέπει να τροποποιηθεί.
Το άρθρο 9 εισάγει τις μορφές ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων, τη
δράση προσώπων, δηλαδή, που διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων
με αναπηρία στις υπηρεσίες στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις που είναι
ανοιχτές στο κοινό. Τέλος, θεσπίζεται η υποχρέωση για άρση του
ασυμβίβαστου μεταξύ εργασίας και επιδομάτων αναπηρίας, με τη λογική
ότι, εφόσον η αναπηρία δεν παύει να υφίσταται, μόνον ως τιμωρητικό
μέτρο θα μπορούσε να εκληφθεί η παύση χορήγησης της οικονομικής της
ενίσχυσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο νεοψηφισθείς νόμος
4331/2015, ο οποίος στο άρθρο 13 ορίζει ότι «Τα Άτομα με Αναπηρία
(ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και
εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011
(Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή
οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές
αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την
αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την
αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ.».
B.1.8 Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)
Ποικίλες είναι οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας που συνέταξε και ψήφισε η
ΔΟΕ και οι οποίες αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία. Εξέχουσα θέση μεταξύ
αυτών κατέχει η υπ’ αριθμόν 111 «για τη διάκριση στην απασχόληση και το
επάγγελμα», που κυρώθηκε με τον ν. 1424/1984, ενώ αξιοποιήσιμες είναι,
μεταξύ άλλων, και η 102 «για τα ελάχιστα όρια Κοινωνικής Ασφάλειας»
(κυρωτικός νόμος ο ν. 3251/1955), η 142 «για το ρόλο του
επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού» (κυρωτικός νόμος ο ν. 1856/1989), η 159
«για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των
μειονεκτούντων προσώπων» (κυρωτικός νόμος ο ν. 1556/1985).
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B.2 Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
B.2.1 Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στην προμετωπίδα των ρυθμίσεων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και
δη την ισότιμη μεταχείρισή τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό θα έπρεπε να
τεθεί το αναθεωρημένο από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ άρθρο 13 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ – Συνθήκη του Μάαστριχτ 1992).
Αντικείμενό του είναι η άρση των διακρίσεων σε βάρος ατόμων ή ομάδων
λόγω φύλλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και προβλέπει την
ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων,
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω αναπηρίας.
A. Συνθήκη του Μάαστριχτ
Στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΕ
– Συνθήκη του Μάαστριχτ 1992) το άρθρο 12 (πρώην άρθρο 6) προέβλεπε
ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. Παράλληλα, το άρθρο
141 (πρώην άρθρο 119) υπογράμμιζε την αρχή της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών, αλλά μόνον όσον αφορά την ισότητα της αμοιβής.
Η συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 ενίσχυσε την αρχή της ισότητας
προσθέτοντας δύο διατάξεις στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας που διηύρυναν το πεδίο προστασίας.
B. Συνθήκη του Άμστερνταμ
Η «Συνθήκη του Άμστερνταμ», που υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997,
άλλαξε ριζικά την ευρωπαϊκή πολιτική για την αναπηρία, διότι μέσω αυτής
εισήχθη για πρώτη φορά ο όρος «αναπηρία» ως αιτία διάκρισης (άρθρο 13)
και αναγνωρίστηκε η συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία
στην εκπόνηση μέτρων από τα όργανα της ΕΕ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο
13 απαγορεύτηκαν οι διακρίσεις σε βάρος διάφορων ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, μεταξύ των οποίων περιλήφθηκαν και τα άτομα με αναπηρία,
καθιερώνοντας έτσι την αρχή της μη διάκρισης σε βάρος τους. Υπό το
πρίσμα αυτό, η αναπηρία συμπεριελήφθη ως ένα από τα ανθρώπινα εκείνα
χαρακτηριστικά τα οποία προστατεύονται από διακριτική μεταχείριση στους
τομείς δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προστασία για την
οποία τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εξουσιοδοτούνται να λάβουν
μέτρα.
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Ειδικότερα: Το νέο άρθρο: 1. Δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να θεσπίσει
νομοθεσία καταπολέμησης των διακρίσεων και 2. προβλέπει ότι το
Συμβούλιο μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση των
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Επιπλέον: Η διακυβερνητική διάσκεψη που επεξεργάστηκε τη συνθήκη του
Άμστερνταμ θέλησε να ενισχύσει τη δέσμευση αυτή μέσω μιας δήλωσης
που ενσωματώθηκε στην τελική πράξη. Η δήλωση αυτή προβλέπει ότι όταν
η Κοινότητα θεσπίζει μέτρα που αφορούν την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ειδικές
ανάγκες.
B.2.2 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Η ΕΣΔΑ ακολούθησε την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και υπογράφηκε στη Ρώμη στις 04/11/1950. Η χώρα μας την
κύρωσε με το ν. 2329/1953 και μετά τη μεταπολίτευση με το ν.δ.53/1974.
Κατοχυρώνει πλειάδα δικαιωμάτων μαζί με τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα που
τη συνοδεύουν και η αποτελεσματικότητα που τη διακρίνει είναι ιδιαίτερα
υψηλή, καθώς εξασφαλίζει τη συμπληρωματική προστασία των πληγέντων,
μέσω της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Η Ελλάδα αναγνώρισε τη δυνατότητα ατομικής
προσφυγής με το ν. 2400/1996, με τον οποίο κύρωσε το Πρωτόκολλο υπ’
αριθμόν 11 στη Σύμβαση.
Δύο είναι τα άρθρα που αναφέρονται στην απαγόρευση διακρίσεων: το
άρθρο 14 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 1 του 12ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου10.
Το πρώτο απαγορεύει τη διακριτική εφαρμογή αποκλειστικά των διατάξεων
της ΕΣΔΑ και μόνο για συγκεκριμένους λόγους, ενώ το δεύτερο
διατρανώνει ότι η απόλαυση όλων των δικαιωμάτων των ατόμων πρέπει να
γίνεται ισότιμα και χωρίς καμία διάκριση, οποιασδήποτε φύσης (άμεσηέμμεση, για περιορισμένους λόγους). Η διαφορά τους, λοιπόν, έγκειται στο
πεδίο εφαρμογής τους, καθώς το άρ. 14 καλείται σε εφαρμογή μόνον όταν
προσβάλλεται κάποια από τις διατάξεις της ΕΣΔΑ και για συγκεκριμένους
λόγους, ενώ το άρ. 1 επεκτείνει την προστασία μη θέτοντας περιορισμούς

10

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 12 τέθηκε σε ισχύ το 2005.
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στους λόγους των διακρίσεων και στο είδος τους (ας μην ξεχνάμε, όμως,
ότι ισχύει μόνο για τα κράτη που έχουν κυρώσει το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο).
Ήδη από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το άρθρο 14 δεν προσφέρει
αυτοτελή και γενική προστασία από τις διακρίσεις, αλλά αξιώνει ισότιμη
εφαρμογή μόνον των διατάξεων της Σύμβασης. Γι’ αυτό και εφαρμόζεται
πάντοτε σε συνδυασμό με κάποιο άλλο άρθρο της το οποίο και
παραβιάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα αφορώντα την εργασία των
προσώπων με αναπηρία άρθρα είναι το 4§2, 3, το οποίο απαγορεύει την
αναγκαστική εργασία, και το 11, που κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική
ελευθερία. Άπαξ και αποδειχθεί ότι άτομα με αναπηρία υπέστησαν
διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματα, λόγω της
αναπηρίας τους, τότε καλείται σε εφαρμογή το άρθρο 14, σε συνδυασμό με
το αντίστοιχο παραβιασθέν άρθρο της Σύμβασης.
Πέραν, όμως, αυτών των προφανών δυνατοτήτων, προστασίας χαίρει
ενίοτε και αυτό το ίδιο το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία,
κι ας μην κατοχυρώνεται ειδικά στην ΕΣΔΑ. Αυτό συμβαίνει μόνον όταν το
εν λόγω δικαίωμα παραβιάζεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συνιστά,
ταυτόχρονα προσβολή και κάποιου άλλου δικαιώματος ή ελευθερίας της
ΕΣΔΑ, προεξαρχουσών της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρ. 8 ΕΣΔΑ)
και της απαγόρευσης απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης (αρ. 3
ΕΣΔΑ). Στις περιπτώσεις αυτές καλείται και πάλι σε εφαρμογή το άρθρο 14,
σε συνδυασμό, όμως, με ένα από τα προαναφερθέντα άρθρα, τα οποία
έχουν παραβιαστεί εμμέσως. Ο κανόνας είναι, βέβαια, πως η διακριτική
μεταχείριση στην εργασία και την απασχόληση δεν εμπίπτει στο
εφαρμοστικό πεδίο του άρ. 14 της ΕΣΔΑ, ωστόσο η αλήθεια είναι πως το
πεδίο αυτό ολοένα διευρύνεται, χάρη στην ελαστική ερμηνεία που δίδεται
κυρίως στο άρθρο 8 (η ιδιωτικότητα υπό το πρίσμα της προσωπικής
ανάπτυξης και της αλληλεπίδρασης με άλλους – η εργασία και η πρόσβαση
σε αυτήν εντάσσονται εδώ).
Αν δε συντρέχει περίπτωση διευρυμένης αντιμετώπισης, ως άνω, τότε η
διάκριση θεωρείται αυτοτελής και το ΕΔΔΑ μπορεί να βασιστεί στο
Πρόσθετο Πρωτόκολλο 12, ώστε να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του. Αξίζει να
σημειώσουμε, εδώ, ότι το άρ. 1 απευθύνεται στο Κράτος, αλλά θέτει και
υποχρέωσή του να υιοθετήσει μέτρα για την απαγόρευση των διακρίσεων
από ιδιωτικούς φορείς, όταν το αντίθετο θα ήταν καταφανώς
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αδικαιολόγητο και θα στερούσε τα άτομα από την απόλαυση των
δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται υπέρ του στο νόμο.
B.2.3 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης υπογράφηκε το 1961 από τα μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης και επιτελεί συμπληρωματικό της ΕΣΔΑ ρόλο
στον τομέα των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων. Αποτελεί τον
πιο ολοκληρωμένο μηχανισμό προστασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης
στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, διευρύνοντας
έτσι το πεδίο παρέμβασης του Οργανισμού, που μέχρι τότε εστίαζε στον
τομέα των ατομικών ελευθεριών μέσω της ΕΣΔΑ. Είναι μία διεθνής
σύμβαση, υποχρεωτική για τις χώρες που τον επικύρωσαν, ενώ ρητή μνεία
σε αυτόν κάνει το άρ. 136 της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όχι
καθιστώντας υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη, αλλά νομιμοποιώντας τον ως
πηγή για τον προσανατολισμό τόσο της κοινωνικής τους πολιτικής όσο και
της κοινοτικής νομοθεσίας.
Ο ΕΚΧ εξελίσσεται συνεχώς μέσω της νομολογίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που επιβλέπει την εφαρμογή του, και
μέσω της υιοθέτησης Πρωτοκόλλων σε αυτόν, που διευρύνουν τα
προστατευόμενα δικαιώματα και βελτιώνουν το μηχανισμό ελέγχου. Το
1988 υιοθετήθηκε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον ΕΚΧ, το οποίο επέκτεινε
το πεδίο εφαρμογής του με την αναγνώριση νέων δικαιωμάτων. Το 1995
υιοθετήθηκε ένα νέο Πρόσθετο Πρωτόκολλο που προέβλεπε το σύστημα
Συλλογικών Καταγγελιών. Η Ελλάδα κύρωσε και τα δύο Πρόσθετα
Πρωτόκολλα με το Ν. 2595/98 (ΦΕΚ 63/Α/24-3-98). Το 1991 υιοθετήθηκε
τροποποιητικό πρωτόκολλο που βελτίωσε τη διαδικασία ελέγχου της
εφαρμογής του ΕΚΧ, το οποίο κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.
2422/1996 (ΦΕΚ 144 Α/4-7-96).
Το 1996 ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αναθεωρήθηκε, προκειμένου
να ανταποκριθεί στις εξελίξεις και να συμπεριλάβει νέα δικαιώματα. Ο
Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης υιοθετήθηκε στις 3 Μαΐου
1996 στο Στρασβούργο όπου και άνοιξε για υπογραφή, ετέθη δε διεθνώς
σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999. Λαμβάνει υπόψιν του τις εξελίξεις στην
εργατική νομοθεσία και στην κοινωνική πολιτική, όσες μεσολάβησαν από
τη θέσπιση του Χάρτη του 1961, και αποβλέπει, τελικώς, στο να τον
αντικαταστήσει. Η κύρωση του αναθεωρημένου Χάρτη του 1996 έγινε από
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τη χώρα μας μόλις πρόσφατα, στις 14-01-2016, με το νόμο 4359/2016
(ΦΕΚ 5 Α΄/20-01-2016).
Ο Χάρτης ακολουθεί, κατά βάση, το πνεύμα των διεθνών συμβάσεων
εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Το Προοίμιό του αναφέρει
ότι η απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να διασφαλίζεται
χωρίς διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτικών
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινοτικής καταγωγής, διακήρυξη προς εφαρμογή
της οποίας προστέθηκε με το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο του 1996 άρθρο
Ε στο Μέρος V του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις στην
απόλαυση και εξάσκηση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Η λειτουργία
του είναι ανάλογη προς αυτήν του άρ. 14 της ΕΣΔΑ (μη αυτοτελής), αλλά
καλύπτει πολύ πιο ευρύ φάσμα, καθότι ο Χάρτης θεμελιώνει πολύ
περισσότερα δικαιώματα.
Όσον αφορά τις δυνατότητες προστασίας που κατοχυρώνει, με το
τελευταίο συμπληρωματικό Πρωτόκολλο (1995) αναγνωρίστηκε η
δυνατότητα συλλογικής προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
Δικαιωμάτων11 από διεθνείς και εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και
εργατικών συνδικάτων, καθώς επίσης διεθνείς και εθνικές Μ.Κ.Ο. υπό την
ιδιότητα του εταίρου του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς επίσης διεθνείς
και εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και εργατικών συνδικάτων. Οι
αναπηρικές οργανώσεις με την ιδιότητα του εταίρου είναι το Ευρωπαϊκό
Φόρουμ για την Αναπηρία, η οργάνωση για την νοητική υστέρηση
Inclusion Europe, η οργάνωση για τον αυτισμό Autisme Europe, η διεθνής
ομοσπονδία Hydrocephalus και Spina Bifida και η οργάνωση για την
νοητικές διαταραχές Mental Health Europe.
Τα άρθρα του Αναθεωρημένου Χάρτη που θα μας απασχολήσουν σε σχέση
με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία είναι κυρίως τα εξής: το
άρθρο 1, το οποίο θέτει ως κύριο αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη και τη
διατήρηση όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου απασχόλησης,
επισημαίνοντας διάφορες υποχρεώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα
άρθρα 2 και 3, τα οποία αποδελτιώνουν το δικαίωμα σε δίκαιους όρους
εργασίας, το οποίο εξειδικεύεται, παραδείγματος χάριν, σε υποχρέωση
έκδοσης κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής (άρ. 3). Τέλος, τα άρθρα 917, που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και
πραγματεύονται μία σειρά από ειδικότερα θέματα, όπως την επαγγελματική
11

Οι αποφάσεις της, όμως, δεν έχουν δικαιοδοτικό χαρακτήρα.
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εκπαίδευση, την υγεία, την παροχή ιατρικής περίθαλψης, την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών, την αποκατάσταση καθυστερημένων προσώπων,
την οικονομική και κοινωνική προστασία της οικογένειας κ.λπ.
Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η τροποποίηση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη ως προς το Άρθρο 1512, που αφορά τα άτομα με
αναπηρία, με την οποία ενδυναμώνεται το δικαίωμά τους στην
ανεξαρτησία, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη συμμετοχή στη ζωή της
κοινότητας και υπερκεράζεται μια προσέγγιση επικεντρωμένη, σύμφωνα με
το αρχικό άρθρο του 1961, στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη. Στις
πρώτες επεξηγήσεις του αναθεωρημένου Άρθρου 15 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχολίασε ότι αυτή η διάταξη «προωθεί
την αλλαγή στην πολιτική της αναπηρίας, από την πρόνοια και το
διαχωρισμό προς την ένταξη και επιλογή, η οποία έχει πραγματοποιηθεί
την τελευταία δεκαετία», θεωρώντας ότι το άρθρο αυτό ενσωματώνει μια
απαίτηση για μη διάκριση. Η προσέγγιση ενδιαφέρει και σε σχέση με τα
ειδικά ή ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα των παιδιών με αναπηρία,
καθώς η Επιτροπή έκρινε πως η απαίτηση για μη διάκριση καλύπτει τόσο
την ένταξη των παιδιών αυτών σε γενικές εκπαιδευτικές δομές όσο και την
πειστική δικαιολόγηση τυχόν αντίθετης επιλογής, η οποία πρέπει να
συνοδεύεται από αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών που αποκλείστηκαν
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Άρθρο 15 – Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξαρτησία, κοινωνική
ενσωμάτωση και συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας Με σκοπό τη διασφάλιση στα
άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φύση και την προέλευση της αναπηρίας
τους, της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος στην ανεξαρτησία, την κοινωνική
ενσωμάτωση και τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, τα συμβαλλόμενα Μέρη
αναλαμβάνουν, ιδιαίτερα: 1. Να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παράσχουν
στα άτομα με αναπηρία καθοδήγηση, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο
γενικών σχεδίων όπου είναι δυνατόν ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, μέσω εξειδικευμένων
φορέων, δημοσίων ή ιδιωτικών. 2. Να προωθήσουν την πρόσβασή τους στην εργασία μέσω
όλων των μέτρων που ενθαρρύνουν τους εργοδότες να προσλάβουν και να κρατήσουν στην
εργασία άτομα με αναπηρία στο συνηθισμένο εργασιακό περιβάλλον και να προσαρμόσουν
τις συνθήκες εργασίας στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή, όπου αυτό δεν είναι
δυνατόν λόγω της αναπηρίας, με τη ρύθμιση ή τη δημιουργία προστατευόμενης
απασχόλησης βάσει της βαρύτητας της αναπηρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοια μέτρα
μπορεί να απαιτήσουν προσφυγή σε εξειδικευμένη τοποθέτηση και υπηρεσίες υποστήριξης,
3. Να προωθήσουν την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στη ζωή της
κοινότητας ειδικότερα μέσω μέτρων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών βοηθημάτων, που
στοχεύουν να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην επικοινωνία και την κινητικότητα
διευκολύνοντας την πρόσβαση στη μεταφορά, στην κατοικία, στις πολιτιστικές
δραστηριότητες και στον ελεύθερο χρόνο.
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παράνομα ή απομονώθηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν ένα
αποτελεσματικό δικαίωμα στην εκπαίδευση.
B.2.4 Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Στις 7 Δεκεμβρίου του 2000 στη Νίκαια, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξαν επίσημα το Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καλύπτει έναν μεγάλο
αριθμό δικαιωμάτων που προστατεύονται στο πλαίσιο της Ένωσης. Από
την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο Χάρτης έχει πια νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα:
το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
ορίζει πλέον ότι «η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και
τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης […], ο οποίος θα έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις
Συνθήκες». Κατά συνέπεια, ο Χάρτης συνιστά πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ
και, λόγω αυτής του της ιδιότητας, αποτελεί παράμετρο για την εξέταση
της εγκυρότητας του παράγωγου δικαίου της ΕΕ και των εθνικών μέτρων.
Τα βασικά άρθρα του που αφορούν τα άτομα με αναπηρία είναι το 1, το
2113 και το 2614. Στο πρώτο κατοχυρώνεται ο σεβασμός και η προστασία
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στο δεύτερο η απαγόρευση των διακρίσεων,
για σωρεία ενδεικτικών λόγων, πολλοί από τους οποίους όχι μόνο δεν
αναφέρονται στην ΕΣΔΑ (η αναπηρία, η ηλικία, ο γενετήσιος
προσανατολισμός και τα γενετικά χαρακτηριστικά), αλλά δεν έχουν
συμπεριληφθεί και σε κανένα άλλο βαρύνον διεθνές νομικό κείμενο
ανθρώπινων δικαιωμάτων (τα γενετικά χαρακτηριστικά). Το τρίτο άρθρο
κάνει ρητή μνεία στην επαγγελματική ένταξη και τη θεωρεί ως μέσο
αυτονόμησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, στοιχεία τα οποία και προωθεί
συνδυαστικά.
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«Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».
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Άρθρο 26 - Ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και
σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων που θα τους
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή
στον κοινοτικό βίο
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B.2.5 Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων
των Εργαζομένων
Το παραπάνω είναι ένα εξειδικευμένο μη νομικά δεσμευτικό κείμενο που
υιοθετήθηκε το 1989 και εμφανίζει μεγάλη ιστορική και κοινωνική σημασία
για τους εργαζομένους των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
σχέση με τα άτομα με αναπηρία, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις
των άρθρων 15 και 26. Σύμφωνα με την πρώτη, «κάθε άτομο με αναπηρία
έχει δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση, αποκατάσταση και
επανένταξη, ανεξάρτητα από την αιτία και τη φύση της αναπηρίας του»,
ενώ το άρθρο 26 προβλέπει ότι, προκειμένου να ευνοηθεί η επαγγελματική
και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, απαραίτητο είναι τα άτομα αυτά να
απολαμβάνουν συγκεκριμένα πρόσθετα ευεργετήματα που να αφορούν,
μεταξύ άλλων, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εργονομία και τη
δυνατότητα πρόσβασης.
B.2.6 Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης
Πρόκειται για ένα ακόμη νομοθέτημα του Συμβουλίου της Ευρώπης
(διεθνής σύμβαση της 16/04/1964) επάνω σε θέματα κοινωνικής
πολιτικής, το οποίο ενσωματώνει και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής
Ασφαλίσεως του έτους 1972. Υπογράφηκε από τη χώρα μας το 1977 και
επικυρώθηκε το 1981 με το Ν. 1136/13-3-1981 – ΦΕΚ 61 τ.Α΄ – για
ορισμένα μόνο μέρη. Δεν έχουν επικυρωθεί τα μέρη που αφορούν τα
οικογενειακά επιδόματα και την ανεργία. Επίσης, δεν έχει επικυρωθεί το
πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κώδικα. Ο εν λόγω Κώδικας αναθεωρήθηκε
και υπογράφηκε από τη χώρα μας το Νοέμβριο του 1990.
B.2.7 Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Η κατεξοχήν αξιοποιήσιμη Ευρωπαϊκή Οδηγία στο πλαίσιο της
προβληματικής που εξετάζουμε είναι η 2000/78 περί διαμόρφωσης γενικού
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και το επάγγελμα, η
οποία εκδόθηκε με βάση το άρθρο 23 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΕΕ) και η οποία μεταφέρθηκε σχεδόν αυτούσια στην εθνική
έννομη τάξη με το ν. 3304/2005.
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Β.2.7.1 Νομική φύση Οδηγιών
Σκόπιμο κρίνεται να εξετάσουμε καταρχάς τον τρόπο ανάπτυξης των
αποτελεσμάτων των Οδηγιών στις επί μέρους εθνικές έννομες τάξεις. Σε
περίπτωση που η Οδηγία αναγνωρίζει ρητά, ανεπιφύλακτα και κατά τρόπο
σαφή ένα δικαίωμα σε πολίτη της Ένωσης, τότε αυτός μπορεί να το
επικαλεστεί ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, ανεξαρτήτως του αν έχει
ενσωματωθεί η Οδηγία στην αντίστοιχη έννομη τάξη, και ο εθνικός
δικαστής είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψιν του. Πρόκειται για το
λεγόμενο «άμεσο αποτέλεσμα» των Οδηγιών, δηλαδή για την απευθείας
ανάπτυξη των αποτελεσμάτων τους υπέρ των υπαγομένων στο Κοινοτικό
Δίκαιο, οι οποίοι μπορούν ακριβώς να επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών
δικαστηρίων το περιεχόμενο της Οδηγίας, για να θεμελιώσουν δικαίωμα
ικανοποίησης. Στην περίπτωση, όμως, που η Οδηγία δεν έχει ενσωματωθεί
στο εθνικό δίκαιο, το αποτέλεσμα αυτό αναπτύσσεται μόνον έναντι του
Κράτους και των δημόσιων φορέων. Οι ιδιώτες δεν υποχρεώνονται να
σεβαστούν το εκάστοτε δικαίωμα. Το αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, και για το
«έμμεσο αποτέλεσμα» των Οδηγιών, δηλαδή για την υποχρέωση ερμηνείας
των εθνικών διατάξεων με βάση αυτές σε κάθε περίπτωση, είτε η διαφορά
εμπλέκει το Κράτος είτε εμπλέκει ιδιώτες.
Σε περίπτωση μη μεταφοράς της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, το Κράτος
μπορεί να υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν του οποίου τα
δικαιώματα καταπατήθηκαν, υπό τρεις προϋποθέσεις: πρώτον, η
παραβίαση να ήταν κατάφωρη και σοβαρή, δεύτερον, ο σκοπός της
Οδηγίας να ήταν η χορήγηση δικαιωμάτων σε άτομα επαρκώς
αναγνωρίσιμα μέσα από τις διατάξεις της και, τρίτον, η καταπάτηση να
οφείλεται στην αθέτηση της υποχρέωσης του Κράτους να μεταφέρει την
Οδηγία στο εθνικό δίκαιο, έτσι ώστε να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια
μεταξύ της συμπεριφοράς του Κράτους και της ζημίας που υπέστη ο
πολίτης.
Β.2.7.2 Οδηγία 2000/78/ΕΚ και Εθνικός Νόμος 3304/2005
- Γενικά χαρακτηριστικά
Στόχος της Οδηγίας είναι να προωθήσει την κοινωνική ένταξη μέσω της
διασφάλισης μίας «ανοιχτής αγοράς» και προς την κατεύθυνση αυτή
επιβάλλει την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης. Θέτει την
ελάχιστη προστασία από τις διακρίσεις, αναφέροντας, όμως, περιοριστικά
τους απαγορευμένους λόγους διάκρισης (αναλογική εφαρμογή δεν
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 88

επιτρέπεται). Οι λόγοι αυτοί συμπίπτουν με αυτούς που περιλαμβάνονται
στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (άρ. 13), αλλά το υπό εξέταση νομοθετικό
κείμενο προχωράει ένα βήμα παρακάτω και επιβάλλει κυρώσεις εξαιτίας της
μη συμμόρφωσης. Ως έλλειμμα θα μπορούσε, ωστόσο, να επισημανθεί ο
περιορισμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης
και η μη διεύρυνσή της και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως η
εκπαίδευση, οι μεταφορές κ.λπ.
Ο εθνικός νόμος που την ενσωματώνει καλύπτει το νομοθετικό κενό
ύπαρξης ολοκληρωμένων διατάξεων με δεσμευτικό χαρακτήρα που
γεννούν αγώγιμες αξιώσεις και ανοίγει νέες οδούς αποτελεσματικής
αντιμετώπισης των περιπτώσεων διάκρισης, πέραν της δικαστικής, που
μέχρι την εισαγωγή του μονοπωλούσε τις δυνατότητες. Πολλές διατάξεις
του μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με το ν. 2643/1998 και, έτσι,
εμφανίζεται εξαιρετικά χρήσιμος για τα άτομα που τοποθετήθηκαν σε
θέσεις εργασίας μέσω αυτού. Το κράτος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με
την Οδηγία, να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο του νόμου στους
ενδιαφερόμενους, εργοδότες και εργαζόμενους (άρ. 13).
- Πεδίο εφαρμογής
Η Οδηγία έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής. Καλύπτει όλους τους κατοίκους της
ΕΕ ανεξαρτήτως ιθαγενείας, απευθύνεται τόσο στο Δημόσιο όσο και σε
ιδιώτες (εφαρμόζεται, δηλαδή, στις σχέσεις εργασίας και του δημόσιου και
του ιδιωτικού δικαίου), απευθύνεται όχι μόνο στους εργαζομένους αλλά και
στα άτομα που λαμβάνουν ή είναι υποψήφια να λάβουν επαγγελματική
εκπαίδευση, καλύπτει την επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση, τους
όρους πρόσβασης στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση και γενικά
στην επαγγελματική ζωή, τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, τις
προαγωγές και την επαγγελματική εξέλιξη, την αμοιβή, τη συμμετοχή σε
οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε επαγγελματικές οργανώσεις,
τη λύση της σχέσης εργασίας. Αξίζει να επισημάνουμε, εδώ, ότι η
απαγόρευση διακρίσεων σύμφωνα με την Οδηγία και το νόμο 3304/2005,
που την ενσωματώνει, εκτείνεται και στο προσυμβατικό στάδιο, δηλαδή σε
αυτό της πρόσληψης του εργαζομένου, στάδιο κατά το οποίο η αρχή της
ίσης μεταχείρισης κατ’ άρθρο 4 του Συντάγματος δεν παρέχει προστασία. Η
εν λόγω αρχή παρέχει προστασία ως ένα βαθμό στα δύο επόμενα στάδια,
της υφιστάμενης, δηλαδή, εργασιακής σχέσης και της καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας. Τέλος, ο ν. 3304 εφαρμόζεται και όταν η έννομη
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σχέση έχει λήξει, το θύμα δηλαδή μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο επιθυμεί.
- Βασικές ρυθμίσεις : Έννοια διακρίσεων και εξαιρέσεις - Θετικά Μέτρα Εύλογες προσαρμογές.
Ξεκινάμε με την έννοια της διάκρισης και τα είδη της. Στην παράγραφο 2α
ορίζεται ότι άμεση διάκριση συντρέχει όταν λαμβάνει χώρα λιγότερο
ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου με αναπηρίες από ένα άτομο δίχως
αναπηρίες, εξαιτίας αυτής ακριβώς της αναπηρίας του. Στην παράγραφο 2β
δίνεται ο ορισμός της έμμεσης διάκρισης, ως η περίπτωση στην οποία μία
εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να
προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση κάποιου για λόγους που
απαγορεύονται. Τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει η εν λόγω ρύθμιση είναι
δύο: πρώτον, δε χρειάζεται η διακριτική πρόβλεψη να εφαρμοστεί εν τοις
πράγμασι και, δεύτερον, δε χρειάζεται πρόθεση για διακριτική μεταχείριση.
Εξαιρέσεις στην έμμεση διάκριση θεσπίζονται όταν αυτή δικαιολογείται
αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό και εξυπηρετείται με ανάλογα μέσα,
καθώς και όταν υπάρχει υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές, ώστε να
εξαλειφθεί το μειονέκτημα που δημιουργεί η διάκριση, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία και το άρ. 5 της Οδηγίας. Βαρύνουσα σημασία αποκτά,
στο πλαίσιο της έμμεσης διάκρισης, το κεφάλαιο των ιατρικών εξετάσεων
των εργαζομένων. Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ προστατεύει το δικαίωμα στην
ιδιωτική ζωή, που περικλείει τη γνώση και διαχείριση των προσωπικών
δεδομένων, στα οποία εντάσσονται και τα ιατρικά δεδομένα. Ο εργοδότης,
λοιπόν, μπορεί να λαμβάνει γνώση αυτών μόνον όταν υπάρχει σύνδεση με
το συγκεκριμένο τύπο της εργασίας, έτσι ώστε η γνώση να μην εμφανίζεται
αδικαιολόγητη. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται περιπτώσεις έμμεσης
διάκρισης, όπως η υποχρέωση υποβολής των υποψηφίων σε εξετάσεις που
ουδεμία σχέση έχουν με τη συγκεκριμένη εργασία, μόνο και μόνο για να
αποκλειστούν όσοι φέρουν κάποια αναπηρία.
Μορφές διάκρισης συνιστούν, επίσης, η παρενόχληση (άρ. 3) και εντολή
για εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης (άρ. 4). Η πρώτη συνιστά
ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με τους απαγορευμένους λόγους
διάκρισης, η οποία είτε δημιουργεί είτε έχει ως σκοπό να δημιουργήσει
αρνητικό περιβάλλον και να προσβάλει την αξιοπρέπεια ενός ατόμου.
Απαγορευμένη πράξη είναι, ακόμη, τα αντίποινα του εργοδότη που
εξαπολύονται ως αντίδραση σε κάποια καταγγελία ή διαδικασία την οποία
κίνησε το θύμα, με σκοπό την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης. Η διάκριση
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λόγω συνδέσμου εντάσσεται σύμφωνα με την ορθότερη άποψη στην
κατηγορία των άμεσων διακρίσεων, ακριβώς γιατί το «λόγω» ενδέχεται να
περιλαμβάνει προστασία κατά των διακρίσεων όταν το θύμα έχει σχετικά
χαρακτηριστικά ή θεωρείται ότι τα έχει ή συνδέεται με πρόσωπα που τα
έχουν15. Άλλωστε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ετήσια Αναφορά του
2005 για την Ισότητα και Μη Διάκριση έχει αποφανθεί ότι η διάκριση λόγω
συνδέσμου καλύπτεται σε ορισμένες περιπτώσεις και από τις δύο Οδηγίες
(η έτερη είναι η 2000/43/ΕΚ για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
φύλου). Αξίζει να επισημάνουμε ότι, μολονότι κάτι τέτοιο δε ρυθμίζεται από
το νομοθετικό κείμενο, θα έπρεπε όλες οι παραπάνω περιπτώσεις να
καλύπτονται και υπό τη μορφή της διάκρισης λόγω νομιζόμενης
κατάστασης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πλέγμα προστασίας.
Τις παραπάνω ρυθμίσεις ενσωματώνει ο νόμος 3304/2005 στα άρθρα 2 και
7. Το πρώτο πραγματεύεται την έννοια της παρενόχλησης, το δεύτερο την
έννοια της άμεσης και έμμεσης διάκρισης. Όσον αφορά την άμεση
διάκριση, ένα πρόβλημα που ανακύπτει είναι πώς θα κριθεί το ανάλογο των
καταστάσεων και αν το συγκριτικό πρότυπο πρέπει να είναι πραγματικό ή
υποθετικό, με την απάντηση να δέχεται και τις δύο εκδοχές. Για την
έμμεση διάκριση γίνεται δεκτό ότι δε χρειάζεται να αποδειχθεί στατιστικά
ότι τα ΑμεΑ τίθενται σε δυσμενέστερη θέση από άλλες ομάδες στις οποίες
επίσης απευθύνεται η διάταξη. Από το πεδίο εφαρμογής του ο νόμος
εξαιρεί τους χώρους προστατευμένης εργασίας (απουσία ρύθμισης γι’
αυτούς), τις παροχές δημόσιων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της
κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (άρ.3), τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφαλείας (άρ. 8§4), τις διακρίσεις λόγω επαγγελματικών
απαιτήσεων (άρ. 9§1) και τα θετικά μέτρα υπέρ των ατόμων με αναπηρία
(άρ. 12§1), όπως, για παράδειγμα, τις υποχρεωτικές τοποθετήσεις ατόμων
με αναπηρία σε θέσεις εργασίας μέσω ενός συστήματος ποσόστωσης
(λόγου χάρη του νόμου 2643/1998, ο οποίος αντικατέστησε το ν.
1648/1986), τα οποία δε συνιστούν διάκριση σε βάρος άλλων ατόμων,
χωρίς αναπηρία (βλ. και άρ. 116§2 του Συντάγματος).
Τα θετικά μέτρα δράσης, ειδικότερα, είναι θεσμικά, διοικητικά και άλλα
μέτρα που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς και απευθύνονται σε
ειδικές κατηγορίες πολιτών (γυναίκες, ΑμεΑ κ.λπ.), σε βάρος των οποίων
παρατηρούνται διακρίσεις που παρεμποδίζουν την ίση με τους υπόλοιπούς
15
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πολίτες απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Διαφοροποιούνται από την
έννοια του mainstreaming (ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες
τις πολιτικές, μέτρα και προγράμματα - οριζόντια), αλλά τα διακατέχει το
ίδιο πνεύμα, και η λήψη τους, όπως προείπαμε, δε συνιστά σε καμία
περίπτωση διάκριση. Το σύστημα ποσόστωσης συνιστά ένα από τα πιο
διαδεδομένα θετικά μέτρα κοινωνικής προστασίας, ενώ άλλα τέτοια μέτρα
που υλοποιήθηκαν στη χώρα μας ήταν η επιχορήγηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των ατόμων με αναπηρία, η επιδότηση των εργοδοτών για
την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, οι τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όλες μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Συναφείς με τις παραπάνω είναι και οι εύλογες προσαρμογές υπέρ των
ατόμων με αναπηρία, οι οποίες συνίστανται σε λήψη των ενδεδειγμένων
μέτρων από πλευράς του εργοδότη, προκειμένου το άτομο με αναπηρία να
έχει πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, να ασκεί, να προάγεται στο επάγγελμά
του και/ή να του παρέχεται εκπαίδευση. Στόχος παραμένει η πραγμάτωση
της αρχής της ίσης μεταχείρισης, με τα εύλογα μέτρα να ενσαρκώνουν το
νέο τρόπο αντιμετώπισης των ΑμεΑ, ως ατόμων που χρήζουν προστασίας
και όχι ως ατόμων στα οποία παρέχεται φιλανθρωπία. Αν, μάλιστα, η
πραγμάτωση εύλογων προσαρμογών είναι αυτή που θα επιτρέψει στα
άτομα να εκτελέσουν τα καθήκοντα της διεκδικούμενης θέσης
απασχόλησης, τότε αυτή η πραγμάτωση προσλαμβάνει το χαρακτήρα
θετικού δικαιώματος, την ικανοποίηση του οποίου μπορεί να απαιτήσει ο
κάθε ενδιαφερόμενος. Η αποτυχία για παροχή εύλογων προσαρμογών ως
αντικειμενικό γεγονός συνιστά διάκριση και δε χρειάζεται να συνοδεύεται
από υπαιτιότητα του εργοδότη. Η μόνη περίπτωση στην οποία
δικαιολογείται η άρνηση πραγμάτωσης εύλογων προσαρμογών είναι αυτή
στην οποία κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση του
εργοδότη, με βάση τα εξής κριτήρια: τη φύση και τα έξοδα προσαρμογής,
τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, το είδος και το μέγεθός της,
τον αριθμό των εργαζομένων της και την επίδραση της προσαρμογής στη
λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασής της
στους άλλους εργαζομένους σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Αν, όμως, παρέχεται χρηματοδότηση ή άλλη οικονομική βοήθεια
στον εργοδότη, τότε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί το
δυσανάλογο των εύλογων προσαρμογών, προκειμένου να μην τις
υλοποιήσει. Κλείνοντας, να υπογραμμίσουμε ότι η έννοια των εύλογων
προσαρμογών διακρίνεται από την έννοια της προσβασιμότητας, καθώς η
δεύτερη είναι γενική και αφορά το σύνολο των ατόμων με αναπηρία, ενώ
οι εύλογες προσαρμογές είναι εξατομικευμένες. Με το Προεδρικό Διάταγμα
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16/1996 εισήχθησαν προδιαγραφές προσβασιμότητας στους χώρους
εργασίας, όχι όμως «εύλογες προσαρμογές». Αυτές θεσπίστηκαν (ως
υποχρέωση εφαρμογής) με το άρ. 10 του ν. 3304/2005, που έχει ως
αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής τον τομέα της απασχόλησης και της
επαγγελματικής κατάρτισης.
Τυπικά παραδείγματα εύλογων προσαρμογών συνιστούν τα κάτωθι:
- Οι δομικές ή φυσικές αλλαγές στο κτίριο μιας επιχείρησης, για
παράδειγμα η κατασκευή μιας ράμπας, ή η αλλαγή θέσης στους
διακόπτες.
- Η παροχή πρόσθετου ειδικού εξοπλισμού, όπως μια μεγάλη οθόνη
υπολογιστή για ένα άτομο με προβλήματα όρασης.
- Η αναδιοργάνωση των εργασιακών καθηκόντων, δηλαδή η
ανταλλαγή των μη βασικών καθηκόντων της δουλειάς μεταξύ
εργαζομένων, η αλλαγή του ωραρίου εργασίας, ο ορισμός άλλου
χώρου εργασίας
- Ο διορισμός ενός συναδέλφου ως επιβλέποντα για το άτομο με
μαθησιακές δυσκολίες, ο οποίος θα υπενθυμίζει και θα εξηγεί σ’
αυτόν κατά περιόδους τα καθήκοντά του, θα τροποποιεί το
πρόγραμμα κ.λπ.
- Η προσαρμογή των τρόπων πληρωμής ανάλογα με την απόδοση, για
παράδειγμα μια γυναίκα με αναπηρία που πληρώνεται με βάση την
παραγωγή της χρειάζεται μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια της
ημέρας λόγω της αναπηρίας της, κάτι το οποίο ο εργοδότης έχει
συμφωνήσει ως εύλογη ρύθμιση. Θα είναι ίσως μια εύλογη ρύθμιση
για τον εργοδότη της να την πληρώνει βάσει ενός συμφωνηθέντος
ποσού, π.χ. το μέσο ωριαίο κόστος, γι’ αυτά τα διαλείμματα.
- Κυρώσεις – Υπεράσπιση των θυμάτων διακρίσεων.
Η Οδηγία δεν προβλέπει κυρώσεις, αλλά αφήνει στα κράτη-μέλη την
ευχέρεια επιλογής του είδους της κύρωσης. Με τους εξής όρους: να είναι
αποτελεσματικές, ανάλογες της παράβασης και αποτρεπτικές (άρ. 17
Οδηγίας). Αυτό επιτάσσει η αρχή της αποτελεσματικής μεταφοράς της
Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη. Ο νόμος 3304/2005 εισάγει ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις (άρ. 16-17), αλλά δεν εισάγει ειδική αστική
προστασία και, ως εκ τούτου, εμμένουμε στην προστασία με βάση της
γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ήτοι αυτές των άρθρων 57, 59, 281,
914 και 932. Εδώ απαιτείται, βέβαια, υπαιτιότητα του εργοδότη, το
κοινοτικό, όμως, δίκαιο θεωρεί μία κύρωση επαρκώς αποτελεσματική και
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αποτρεπτική μόνον όταν η υποχρέωση αποκατάστασης του θύματος δεν
εξαρτάται από την συνδρομή υπαιτιότητας στο πρόσωπο του εργοδότη.
Αυτό συμβαίνει γιατί το ΔΕΚ, επηρεασμένο από την αμερικάνικη νομολογία,
προσδίδει στην αποζημίωση κυρωτικό - προληπτικό χαρακτήρα και όχι
αστικό, με αποτέλεσμα να του είναι αδιάφορη η έννοια της υπαιτιότητας,
σε αντίθεση με τα όσα δέχονται οι έννομες τάξεις των περισσότερων
κρατών μελών. Σε ό, τι αφορά τη δική μας έννομη τάξη, συνύπαρξη των
τριών σκοπών, με τον αποκαταστατικό να θέτει τα άκρα όρια, μπορεί να
καταγραφεί μόνον όταν μιλάμε για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή για
προσβολή της προσωπικότητας (άρ. 59, 932, 57 Α.Κ.), γιατί τότε ζημία υπό
στενή έννοια δεν υφίσταται.
Πέραν της αποζημίωσης, ζήτημα γεννάται ως προς το εάν θεμελιώνεται, με
βάση την Οδηγία, αξίωση σύναψης της σύμβασης εργασίας. Μία τέτοια
ρύθμιση είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, ωστόσο καταλείπεται
ελευθερία επιλογής στον εθνικό νομοθέτη. Στο δικό μας σύστημα δεν
υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη, όμως γίνεται δεκτό ότι η υποχρέωση για
σύναψη της σύμβασης θα μπορούσε να θεμελιωθεί στο άρ. 57 Α.Κ (άρση
της προσβολής) ή θα μπορούσε να αποτελέσει περιεχόμενο της αξίωσης για
αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, υπό τη μορφή της in natura
αποκατάστασης. Υπό δύο προϋποθέσεις όλα αυτά: (1) η εργασιακή θέση να
παραμένει κενή και (2) ο εργοδότης να συνήπτε, πράγματι, την επίμαχη
σύμβαση εργασίας με το θύμα της διάκρισης, εάν τέτοια διάκριση δεν
ελάμβανε χώρα. De lege lata, λοιπόν, είναι εφικτή μία τέτοια λύση, και τα
αντίθετα επιχειρήματα περί ασφυκτικού περιορισμού της συνταγματικά
κατοχυρωμένης συμβατικής ελευθερίας του εργοδότη έχουν περισσότερο
δικαιοπολιτικό χαρακτήρα.
Όσον αφορά την υπεράσπιση των θυμάτων διακρίσεων, το άρθρο 9 στην
παράγραφο 2 προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν
ότι οι ενώσεις – οργανώσεις κ.λπ. που έχουν έννομο συμφέρον κατά των
διακρίσεων μπορούν να παρέχουν στήριξη σε θύματα διακρίσεων ή να
κινήσουν δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες εκ μέρους τους, με την
έγκρισή τους. Το έννομο συμφέρον των οργανώσεων αυτών
προσδιορίζεται με βάση την εθνική νομοθεσία. Σε εφαρμογή αυτής της
πρόβλεψης, το άρθρο 13§2 του ν. 3304 καθορίζει ότι η αντιπροσώπευση
των θυμάτων ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή οργάνου μπορεί να
γίνει από νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της αρχής
της ίσης μεταχείρισης. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
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εντάσσεται σε αυτά, δυνάμει του αρ. 2§8 του Καταστατικού της. Επιπλέον,
προσδιορίζονται ειδικοί φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί το
θύμα της διάκρισης, ανάλογα με το ποιος τέλεσε την προσβολή. Αν,
λοιπόν, δράστης είναι το Δημόσιο (υπηρεσίες, οργανισμοί, επιχειρήσεις
δημόσιου τομέα), τότε αρμόδιος είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, αν είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν των ανωτέρω, αρμόδιο το Σώμα
Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), ενώ, τέλος, αν
είναι εν γένει δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, τότε αναλαμβάνει το Τμήμα
Ισότητας Ευκαιριών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του
Υπουργείου Εργασίας που μπορεί να προωθεί τις αναφορές/καταγγελίες σε
έναν από τους δύο ανωτέρω φορείς κατά περίπτωση. Οι οργανώσεις του
αναπηρικού κινήματος μπορούν σε κάθε περίπτωση να παρέχουν
υποστήριξη στα θύματα. Ειδικά για το Σ.Ε.Π.Ε, ο νέος νόμος 3996/2011
περιέλαβε ειδικές ρυθμίσεις για τις αρμοδιότητές του, μεταξύ των οποίων
εντάσσονται η επίβλεψη της αρχής της ίσης μεταχείρισης (άρ.2§2αα΄, εε΄,
β΄, η΄) και η συμφιλιωτική παρέμβαση για την επίλυση συλλογικών και
ατομικών εργατικών διαφορών (άρ. 3§2). Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με το άρ. 10 ν. 3304/2005 και με το
Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την
ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας.
Τέλος, χρήσιμο εμφανίζεται να μιλήσουμε για το βάρος απόδειξης της
παράνομης πράξης διάκρισης, το οποίο, δυνάμει του άρθρου 10 της
Οδηγίας, αντιστρέφεται. Αν, λοιπόν, ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή
αρμόδιας διοικητικής αρχής το θύμα επικαλεστεί ότι υπέστη διακριτική
μεταχείριση, με βάση πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται το
γεγονός αυτό, τότε η διάκριση θεωρείται γενομένη και το βάρος απόδειξης
αντιστρέφεται, δηλαδή ο εργοδότης είναι πλέον αυτός που πρέπει να
αποδείξει ότι δεν προέβη σε διακριτική μεταχείριση του ενάγοντος
(αντικείμενο της ανταπόδειξης δεν είναι ότι το άτομο ήταν όντως ανάπηρο,
αλλά ότι ο εναγόμενος δεν το μεταχειρίστηκε διακριτικά). Από την
παραπάνω ρύθμιση εξαιρείται, βεβαίως, η περίπτωση της απόδειξης
ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου.
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B.3 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο
Πληθώρα νόμων είναι αυτοί που ασχολούνται με τα εργασιακά προβλήματα
των ατόμων με αναπηρία. Βασικοί, μεταξύ άλλων, είναι: ο ν. 2643/1998, ο
οποίος αντικατέστησε το ν. 1648/1986 «για την προστασία πολεμιστών,
ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων», το
Προεδρικό Διάταγμα 6/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας στους χώρους εργασίας», ο ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας»,
ο ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και ο ν.
4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
λοιπές διατάξεις». Δεσπόζουσα θέση στο πλέγμα προστασίας κατέχει,
φυσικά, ο νόμος 3304/2005, ο οποίος ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2000/78 και στον οποίο κάναμε εκτενή αναφορά στο κεφάλαιο που
προηγήθηκε. Εδώ ας αρκεστούμε να πούμε ότι εξασφαλίζει την ισότιμη
μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία στο χώρο της εργασίας σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο από τους εθνικούς νόμους που προαναφέραμε, για αυτό
είναι και κρίσιμης σημασίας, όμως: διότι μπορεί να εφαρμοστεί παντού, με
επίκληση των γενικών αρχών, κατευθυντήριων γραμμών και μέτρωνστόχων που θέτει.
B.3.1 Το Σύνταγμα
Θεμέλιοι λίθοι του ρυθμιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ατόμων
με αναπηρία στο χώρο της εργασίας και όχι μόνο τίθενται δύο
Συνταγματικές διατάξεις, αυτή του άρθρου 4 και αυτή του άρθρου 25. Η
πρώτη κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας και η δεύτερη την αρχή του
κοινωνικού κράτους δικαίου.
Σύμφωνα με την πρώτη, «1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». Η
ισότητα εδώ λαμβάνει τη μορφή της αναλογικής ισότητας, η οποία
απαγορεύει την αυθαίρετη διαφοροποίηση μεταξύ όμοιων καταστάσεων
(διανεμητική δικαιοσύνη). Μολονότι, δε, το Σύνταγμα κάνει λόγο μόνο για
ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο, είναι σαφές ότι κατοχυρώνεται
και η ισότητα του νόμου απέναντι στους πολίτες, η ισότιμη δηλαδή
αντιμετώπισή τους από μέρους του, διαφορετικά η επιταγή για ισονομία θα
έμενε γράμμα κενό. Οι διακηρύξεις αυτές θέτουν το ελάχιστο εγγυητικό
υπόβαθρο για την ισότιμη με τον υπόλοιπο πληθυσμό αντιμετώπιση των
ατόμων με αναπηρία.
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Το πλέγμα προστασίας συμπληρώνει η διάταξη του άρθρου 25 του
Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως
ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά
όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και
αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις
μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που
μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της
αναλογικότητας. 2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και
απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει
στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και
δικαιοσύνη». Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν τη βάση για τη θεμελίωση της
κοινωνικής πολιτικής του Κράτους, δηλαδή της πολιτικής που μεριμνά για
το σύνολο του πληθυσμού, κυρίως μέσα από τη λήψη μέτρων προς
ανακούφιση και προστασία των μειονεκτούντων ομάδων.
Η αρχή της ισότητας σε συνδυασμό με την αρχή του κοινωνικού κράτους
δικαίου οδηγούν στη θετική αντιμετώπιση των ομάδων που
χαρακτηρίζονται από κάποια αδυναμία, με άλλα λόγια στη λήψη θετικών
μέτρων προς θεραπεία της αδυναμίας, έτσι ώστε το μειονέκτημα να
εξαλειφθεί και οι συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν αυτά τα άτομα να
εξισωθούν με των υπολοίπων. Η εν λόγω αντιμετώπιση κατοχυρώνεται
ρητά, πλέον, στις διατάξεις των άρθρων 21, 116 και 22 του Συντάγματος,
με τις πρώτες να αναφέρονται γενικά στις κοινωνικές παροχές και την
τελευταία να εστιάζει στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.
Το άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζει ότι : «2. Πολύτεκνες οικογένειες,
ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και
ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από
ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από
το Kράτος. 3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει
ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας
και για την περίθαλψη των απόρων. 6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν
δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την
επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτική ζωή της Χώρας» και το άρθρο 116 ότι: «2. Δεν αποτελεί
διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της
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ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση
των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των
γυναικών». Η στάση που προσδιορίσαμε παραπάνω αποτυπώνεται
ξεκάθαρα σε αυτές τις γραμμές: το Κράτος έχει την υποχρέωση να θέσει τις
μειονεκτούσες ομάδες στην ίδια, κατ’ αποτέλεσμα, θέση με τις υπόλοιπες,
στόχος που, για να επιτευχθεί, απαιτεί τη λήψη μέτρων πρόνοιας και
ενίσχυσης. Οι αρχές της ισότητας και του κοινωνικού κράτους βρίσκουν
εδώ την απόλυτη εφαρμογή τους, με την Πολιτεία να διαδραματίζει τον
κοινωνικό της ρόλο προς εξυπηρέτηση της αρχής της ισότητας.
Το άρθρο 22 εξειδικεύει, όπως είπαμε, στον τομέα της εργασίας και ορίζει
ότι: «1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος,
που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών
και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και
αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη
διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης
αξίας». Στο πρώτο εδάφιο κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ΑμεΑ στην
εργασία, το οποίο, για να ασκηθεί ικανοποιητικά και υπό όρους ανάλογους
με αυτούς που ισχύουν για το λοιπό πληθυσμό, απαιτεί τη λήψη ειδικών
μέτρων κατοχύρωσης. Στο δεύτερο εδάφιο θεμελιώνεται η προστασία της
εργασίας που παρέχουν τα ΑμεΑ, με την εξασφάλιση ισότητας αμοιβής για
εργασία ίσης αξίας (εδώ η ισοτιμία ταυτίζεται, πια, με την ισότητα, αφού το
χρηματικό είναι καθαρά μαθηματικό και όχι αναλογικό δεδομένο).
Οι τρεις παραπάνω διατάξεις υιοθετούν το κοινωνικό μοντέλο περί
αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία συνιστά μία κατάσταση που
ταυτίζεται με κατάσταση αδυναμίας μόνο και μόνο επειδή δεν
αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη διάθεση ενίσχυσης από την κοινωνία.
Άρα δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά του περιβάλλοντος. Συνεπώς,
πρέπει να προσαρμοστεί το περιβάλλον στα δεδομένα του ατόμου και προς
αυτόν το σκοπό θεσπίζονται οι σχετικές διατάξεις μέριμνας. Σε αυτήν την
κατεύθυνση κινούνται και τα πιο προοδευτικά ξένα Συντάγματα, με τη
λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ομάδων που τελούν σε κατάσταση
ανισότητας.
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B.3.2 Νόμος 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»
- Γενικά - δικαιούχοι και υπόχρεοι.
Ο ν. 2643/1998, μέσω του οποίου θεσπίζεται σύστημα ποσόστωσης για την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στο στενό δημόσιο (άρθρο 2) και
στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 3) στη βάση του άρθρου
22 παρ. 1. και του άρθρου 21 παρ. 6 του Συντάγματος, αποτελεί το βασικό
νομοθετικό κείμενο που προστατεύει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία
σε πρόσβαση στην απασχόληση και σε ενσωμάτωσή τους στον εργασιακό
χώρο ως ισότιμων μελών της κοινωνίας. Οι κύριες τροποποιήσεις του
επήλθαν με τους νόμους 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις», 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της
λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις»
και 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
Με το νόμο αυτόν προστατεύονται τα άτομα με αναπηρία (άμεση
προστασία) και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών (έμμεση προστασία), οι
πολύτεκνες οικογένειες, οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και τα τέκνα
τους, οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου καθώς και τα τέκνα και ο
επιζών σύζυγος αυτών που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά
γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964 - 1967 και 1974. Ειδικά όσον αφορά
τα άτομα με αναπηρία, ο νόμος παρέχει προστασία: α) σε άτομα με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (άμεση προστασία) και β) σε όσους
έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
(έμμεση προστασία). Με το άρθρο 31 του ν.2956/01 (Αρ. ΦΕΚ 258
Α΄/06.11.2001) προβλέπεται ότι όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με
νοητική αναπηρία ή αυτισμό και ανίκανους προς εργασία, το ελάχιστο
απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας μειώνεται από 67% (που απαιτείται για
όλες τις υπόλοιπες παθήσεις) σε 50%.
Ο διορισμός και οι προσλήψεις των προστατευομένων προσώπων του
ν.2643/1998 γίνεται μέσω γενικών και ειδικών προκηρύξεων, που
εκδίδονται σε ετήσια βάση και προκαθορισμένες ημερομηνίες. Οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:
 Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων ατόμων με αναπηρία
του Ο.Α.Ε.Δ στην περίπτωση των θέσεων στον ιδιωτικό και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα (Άρθρο 3).
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Να μην παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε
ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά
μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλει
κάθε φορά το ΙΚΑ. Ειδικά οι παραπληγικοί - τετραπληγικοί,
ημιπληγικοί, κωφοί και τυφλοί αποκλείονται, εφόσον λαμβάνουν το
διπλάσιο της σύνταξης αυτής.
Να μην έχουν αποκατασταθεί με τις διατάξεις του ν.1487/1950 (ΦΕΚ
179/Α΄) «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων
πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου».
Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Να μην έχει επωφεληθεί των προνομίων του νόμου άλλος
δικαιούχος της ίδιας οικογένειας.
Να μην είναι μικρότεροι από 21 ετών και μεγαλύτεροι από 45.

Σε μία προσπάθεια εκλογίκευσης του συστήματος ποσόστωσης και
διαφύλαξης της αντικειμενικότητάς του, με τον ν. 2643/1998 λαμβάνεται
πρόνοια για την πριμοδότηση των προσόντων που συνδέονται με τις
γνώσεις των υποψηφίων και για την καθιέρωση του συστήματος
μοριοδότησης των κοινωνικών κριτηρίων, όπως είναι η οικογενειακή και η
οικονομική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:
α) η ηλικία, β) τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών), γ) το ποσοστό
αναπηρίας, δ) η οικογενειακή κατάσταση και ε) η οικονομική κατάσταση
(παρ 1, άρθρο 4).
Στους υπόχρεους φορείς εντάσσονται:
 Σύμφωνα με το Άρθρο 3, οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα,
δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας. Το ποσοστό 5% του συνόλου των
θέσεων που προκηρύσσουν πανελλαδικά αυτοί οι φορείς για όλες τις
προστατευόμενες από τον νόμο ομάδες κατανέμεται ως εξής στα
άτομα με αναπηρία: α) 3/8 στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 50% (άμεση προστασία) και β) 1/8 σε όσους
έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω (έμμεση προστασία). Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στις
υπόλοιπες ομάδες που προστατεύονται από τον νόμο (πολύτεκνες
οικογένειες, αγωνιστές εθνικής αντίστασης και τα τέκνα τους).
 Σύμφωνα με το Άρθρο 2, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
που είναι οι εξής: α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι
Οργανισμοί, β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά
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τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το
κράτος κατέχει τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και γ)
τα νομικά πρόσωπα που (1) είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις ή στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους Οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, (2) είτε
επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς - τακτικώς κατά
τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά, (3) είτε έχουν
μετοχικό κεφάλαιο, το 51% του οποίου τουλάχιστον κατέχουν οι
παραπάνω φορείς (περίπτωση 8, άρθρο 2). Η ποσόστωση σε αυτούς
τους φορείς ανέρχεται: α) για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία (άμεση
προστασία) στο 3% και β) για τους συγγενείς τους (έμμεση
προστασία) στο 1% του ποσοστού 8% που προορίζεται για όλες τις
προστατευόμενες από τον Νόμο ομάδες. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους
αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις αμέσως δύο προηγούμενες από το
έτος προκήρυξης χρήσεις (περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 2).
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που
λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι
θυγατρικές τους εταιρίες (ιδιωτικός τομέας) που απασχολούν
προσωπικό πάνω από πενήντα άτομα. Η ποσόστωση σε αυτούς τους
φορείς ανέρχεται: α) για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία (άμεση
προστασία) στο 2% και β) για τους συγγενείς τους (έμμεση
προστασία) στο 1% του ποσοστού 8% που προορίζεται για όλες τις
προστατευόμενες από τον νόμο ομάδες. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται οι προαναφερθέντες φορείς που εμφανίζουν στους
ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα στις δύο αμέσως
προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις (περίπτωση α, παρ.
1, άρθρου 2).

- Ειδικότερες ρυθμίσεις πρόσληψης και πρόσθετα μέτρα προστασίας.
Πέρα από τους καταγεγραμμένους ως άνω υπόχρεους φορείς, υπάρχουν
και άλλοι που εντάσσονται σε ειδικότερες προβλέψεις. Οι φορείς του
ευρύτερου δημοσίου τομέα της παρ. 8 του Άρθρου 2 υποχρεούνται να
προσλαμβάνουν δικηγόρους σε ποσοστό 8% επί του συνολικού αριθμού
των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική τους υπηρεσία. Οι
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
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και ιδιωτικού δικαίου του Άρθρου 3, καθώς επίσης και οι δημόσιες
υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται, πέραν
των προστατευόμενων προσώπων που προσλαμβάνουν, να διορίζουν ή να
προσλαμβάνουν: α) στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών
τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης
τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, β) στο 1/5 των κενών
θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών - καθαριστριών, θυρωρών,
κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, πέραν των άλλων, και
αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και τέκνα αναπήρων και
θυμάτων πολέμου, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου
όπου διορίζονται ή προσλαμβάνονται και είναι ικανοί να εκτελέσουν την
εργασία που τους ανατίθεται (παρ. 5, άρθρο 2). Επιπλέον, η διάταξη του
άρθρου 11 του ν. 3227/2004, πέραν των αλλαγών που επέφερε στο ν.
2643/1998, εισήγαγε και κάποιες νέες ρυθμίσεις, σχετικά με:
 Την πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε Δημόσιες Υπηρεσίες,
Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Σχετικές προβλέψεις και στην Κ.Υ.Α. 201164 / 0111-2004 (Φ.Ε.Κ. 1857/Β΄)
 Την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και προσώπων λοιπών
προστατευόμενων κατηγοριών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α κάθε βαθμίδας ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών,
θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων για την κάλυψη του 20%
των κενών θέσεων των ειδικοτήτων αυτών. Σχετικές προβλέψεις και
στην Κ.Υ.Α. 201164/01-11-2004 (Φ.Ε.Κ. 1857/Β΄).
 Την πρόσληψη τυφλών στους άνω φορείς για την κάλυψη του 80%
των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων.
Σχετικές προβλέψεις και στην Κ.Υ.Α. 201080/01-11-2004 (Φ.Ε.Κ.
1662/Β΄).
 Την πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε φορείς του
δημόσιου τομέα.
 Την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και προσώπων λοιπών
προστατευόμενων κατηγοριών ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων,
καθαριστών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων σε
οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και φορείς του δημόσιου
τομέα.
 Την πρόσληψη τυφλών τηλεφωνητών σε φορείς του δημόσιου
τομέα. Σχετικές προβλέψεις και στην Κ.Υ.Α. 201080/01-11-2004
(Φ.Ε.Κ. 1662/Β΄).
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Την πρόσληψη ΑμεΑ και λοιπών προστατευόμενων προσώπων ως
Δικηγόρων σε φορείς του Δημόσιου τομέα.

Τέλος, η παρεχόμενη κοινωνική προστασία ενισχύεται από τα ακόλουθα
μέτρα: την απονομή ηθικών αμοιβών στις επιχειρήσεις που δείχνουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απασχόληση των προσώπων που
προστατεύονται από τον νόμο, την καταβολή μέρους των δαπανών που
απαιτείται για την επαγγελματική κατάρτιση των προσώπων που
προστατεύει ο νόμος ή την εργονομική διευθέτηση της θέσης εργασίας
(εύλογες προσαρμογές) καθώς και την επαύξηση της κανονικής άδειας των
τοποθετουμένων κατά έξι εργάσιμες ημέρες.
- Οργάνωση και εποπτεία των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των προκηρύξεων του
νόμου, τη μοριοδότηση και την τοποθέτηση, ενώ η Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των διαδικασιών.
Για τη διαφύλαξη της αντικειμενικότητας των διαδικασιών εξέτασης των
αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της μοριοδότησης των ουσιαστικών,
τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων, έχουν συσταθεί και λειτουργούν:
 Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές, γνωστές ως οι επιτροπές του Άρθρου 9,
για την εξέταση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών από
μέρους των εργοδοτών, στις οποίες συμμετέχουν και εκπρόσωποι
των αντιπροσωπευτικών τους φορέων, μεταξύ των οποίων και
εκπρόσωποι του εθνικού αναπηρικού κινήματος στην περίπτωση των
τοποθετούμενων ατόμων με αναπηρία.
 Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές, για την εξέταση των υποβαλλόμενων
ενδικοφανών προσφυγών από μέρους των τοποθετούμενων, στις
οποίες ομοίως συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών
τους φορέων, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του εθνικού
αναπηρικού κινήματος στην περίπτωση των τοποθετούμενων
ατόμων με αναπηρία.
Πέραν των ως άνω Επιτροπών, έχει συσταθεί Κεντρική Επιτροπή ελέγχου,
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών φορέων των
προστατευόμενων από τον νόμο κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και
εκπροσώπων του εθνικού αναπηρικού κινήματος, λόγω των παραλείψεων
και των αδυναμιών που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου από
τους εμπλεκόμενους φορείς.
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- Κυρώσεις
Οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους εργοδότες όταν δεν εφαρμόζουν
τον νόμο είναι: α) πρόστιμο ίσο με έξι κατώτατους μηνιαίους μισθούς
ιδιωτικού υπάλληλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των
εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εάν έχουμε περίπτωση
άρνησης πρόσληψης προστατευόμενου προσώπου, β) πρόστιμο ίσο με τις
αποδοχές που δικαιούται ο τοποθετούμενος για κάθε ημέρα καθυστέρησης
της πρόσληψής του, εφόσον εμφανίστηκε στον υπόχρεο εργοδότη.
B.3.3 Προεδρικό Διάταγμα 6/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας»
Το Προεδρικό Διάταγμα 6/1996 θεσπίστηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία
89/654/ΕΟΚ και επιβάλλει τη λήψη μέτρων στους εργασιακούς χώρους για
την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων με αναπηρία και τη
διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην απασχόληση και την εργασία.
Μπορεί, σαφώς, να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με το άρ. 10 του ν.
3304/2005, το οποίο προβλέπει ότι ο εργοδότης υποχρεώνεται να λαμβάνει
όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου τα άτομα με
αναπηρία να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μία θέση εργασίας,
άσκησης αυτής και εξέλιξης, καθώς επίσης συμμετοχής στην
επαγγελματική κατάρτιση («εύλογα μέτρα προσαρμογής»). Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά και με το άρ. 2η΄ του ν. 3996/2011, το οποίο
ορίζει τον Σ.Ε.Π.Ε. ως αρμόδιο να ελέγχει την εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ν.
3304/2005 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3304/2005. Φυσικά,
ισχύει είτε γι’ αυτούς που έχουν τοποθετηθεί με το ν. 2643/1998 είτε όχι.
Ειδικότερα:
Στο Παράρτημα Ι του Άρθρου 10 του ΠΔ προβλέπονται οι εξής ελάχιστες
προδιαγραφές για τους εργαζομένους με αναπηρία στους χώρους εργασίας
που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ή υφίστανται μεταβολές, επεκτάσεις
ή και μετατροπές μετά τις 31.12.1994:
«22. Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες.
22.1. Ο σχεδιασμός των κτιρίων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι εργαζόμενοι
με ειδικές ανάγκες να κινούνται και να εργάζονται ανεμπόδιστα.
22.2. Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι, ώστε να
λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εργαζομένων
με ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στο σωστό
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σχεδιασμό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γραφείο μελετών για
άτομα με ειδικές ανάγκες). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, ιδίως, για τις
θύρες, τους διαδρόμους επικοινωνίας, τα κλιμακοστάσια, τα σημεία
τοποθέτησης των διακοπτών τεχνητού φωτισμού και του εξοπλισμού
έκτακτης ανάγκης, τα λουτρά (ντους), τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια,
την επίπλωση, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και τις θέσεις
εργασίας που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται από εργαζόμενους με
ειδικές ανάγκες».
Επίσης, στο Παράρτημα ΙΙ του ιδίου άρθρου, προβλέπονται οι εξής
ελάχιστες προδιαγραφές για τους εργαζόμενους με αναπηρία στους χώρους
εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν την 01.01.1995:
«21. Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες.
Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να
λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εργαζομένων
με ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στο σωστό
σχεδιασμό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γραφείο μελετών για
άτομα με ειδικές ανάγκες).
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, ιδίως, για τις θύρες, τους διαδρόμους
επικοινωνίας, τα κλιμακοστάσια, τα σημεία τοποθέτησης των διακοπτών
τεχνητού φωτισμού και του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, τα λουτρά
(ντους), τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια, την επίπλωση, τις
εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και τις θέσεις εργασίας που
χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται από εργαζόμενους με ειδικές
ανάγκες».
B.3.4 Υπαλληλικός Κώδικας (νόμος 3528/2007, έτσι όπως
τροποποιήθηκε με το νόμο 3839/2010)
Στο νέο Υπαλληλικό Κώδικα υπάρχουν διατάξεις και ρυθμίσεις, που
αφορούν ειδικότερα τα ΑμεΑ, ως ακολούθως.
- Άρθρο 7 «Υγεία»
1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών
σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος,
με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να
ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το
διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται.
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2. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιούνται από τις
αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση το παραπεμπτικό έγγραφο, στο
οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα
της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.
- Άρθρο 8 «Στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»
1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι:
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο
αυτές καταστάσεις.
- Άρθρο 12 «Τρόπος πλήρωσης θέσεων»
1. Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας
συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής
αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας.
- Άρθρο 21 «Αναδιορισμός»
1. Ο υπάλληλος, που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής
ανικανότητας, αναδιορίζεται μέσα σε μια (1) πενταετία από την απόλυση,
εφόσον: α) είχε τουλάχιστον τριετή ευδόκιμη υπηρεσία, β) υπέβαλε αίτηση
αναδιορισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την
απόλυση, γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, εκτός από την ηλικία, που
απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης κατά το χρόνο του αναδιορισμού.
2. Ο υπάλληλος αναδιορίζεται μετά από γνωμοδότηση της οικείας
υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η
σωματική ή πνευματική του ικανότητα, σε βαθμό που του επιτρέπει να
ασκεί τα καθήκοντά του. Ο υπάλληλος παραπέμπεται στην επιτροπή μέσα
σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
αναδιορισμού.
3. Για τον αναδιορισμό αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο υπάλληλος
αναδιορίζεται με το βαθμό που έφερε κατά το χρόνο της απόλυσής του.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κατά το χρόνο του αναδιορισμού κενή
θέση, συνιστάται προσωποπαγής θέση με την απόφαση αναδιορισμού. Ο
αναδιοριζόμενος σε προσωποπαγή θέση καταλαμβάνει την πρώτη θέση που
κενούται στον οικείο κλάδο και βαθμό.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως 20 που αναφέρονται στο διορισμό
ισχύουν και για τον αναδιορισμό.
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- Άρθρο 50 «Δικαίωμα ειδικής άδειας»
2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από
νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής
νοσηλείας δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως είκοσι δυο (22) εργάσιμες
ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήματα του
προηγούμενου εδαφίου.
3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους
που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο
Down.
4. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω
δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές
έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.
Άρθρο 53 «Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές
υποχρεώσεις»
2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δυο (2) ώρες
ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δυο (2) ετών και κατά μια (1)
ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δυο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.
Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για
ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο
εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία
67% και άνω, το κατά μια ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η
άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες ή ένα
(1) μήνα αντίστοιχα.
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας
παρατείνεται για δυο (2) ακόμη έτη.
-

- Άρθρο 54 «Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας»
1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει,
χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη
της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών
αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία.
Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους
δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών
θεωρείται ως πλήρες έτος.
2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω
ασθένειας που προηγήθηκαν της άδειας.
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3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική
άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών
των προηγούμενων παραγράφων.
4. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
- Άρθρο 56 «Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας»
4. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν
χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο.
Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή
τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται
ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης
λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση
λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανώτατου
χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές
γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, και
αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 153.
Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και
αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές
για απόλυσή τους, εάν κριθούν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά
τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, και πριν χορηγηθεί
αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.
9. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή
εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει
προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της
επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να
ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ανίκανος για ανάληψη
υπηρεσίας.
- Άρθρο 99 «Θέση σε διαθεσιμότητα»
1. Ο υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας ή επειδή
καταργείται η θέση του, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
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2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων άρθρων, η πράξη θέσης
του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και η πράξη επαναφοράς του στην
υπηρεσία, εκδίδονται από τον Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο
διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, τον
πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας παύει η άσκηση των καθηκόντων
του υπαλλήλου, κύριων ή παρεπόμενων. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν
υπολογίζεται για βαθμολογική εξέλιξη.
- Άρθρο 100 «Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας»
1. Ο υπάλληλος τίθεται, αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του, σε διαθεσιμότητα
λόγω ασθένειας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο
αναρρωτικής άδειας του άρθρου 54 του παρόντος, είναι όμως, κατά την
εκτίμηση της υγειονομικής επιτροπής, ιάσιμη.
2. Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν
μπορεί να υπερβεί το ένα (1) και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη.
3. Κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου
διαθεσιμότητας οι επιτροπές των άρθρων 165 ή 167 υποχρεούνται, ύστερα
από ερώτημα της υπηρεσίας, να γνωμοδοτήσουν για την ικανότητα του
υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντά του. Αν η επιτροπή γνωματεύσει
αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο
153 του Κώδικα. Ο υπάλληλος μπορεί να παραπεμφθεί προς εξέταση στην
αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ύστερα από αίτησή του ή αυτεπάγγελτα και
πριν από το χρόνο λήξης της διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, αν η
επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά με
τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 31-35 του Κώδικα εφαρμόζονται και για τους
υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας.
Σημείωση: Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και
τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία,
προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις
ή υφέσεις. Τα νοσήματα αυτά θεωρούνται κατ’ αρχήν ιάσιμα ή
θεραπεύσιμα, προσδοκάται δε ότι η καλή χρήση της διπλάσιας αναρρωτικής
άδειας θα συντελέσει στην λειτουργική επανένταξη του δημοσίου
υπαλλήλου, οπότε και παύει να ισχύει το ευεργέτημα της παρατεταμένης
αναρρωτικής άδειας.
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- Άρθρο 102 «Αποδοχές διαθεσιμότητας»
1. Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας δικαιούται τα τρία
τέταρτα των αποδοχών του.
2. Επιδόματα ασθενείας, που καταβάλλονται σε υπαλλήλους νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας,
εκπίπτουν από τις αποδοχές του υπαλλήλου, εφόσον η ασφάλισή του
θεμελιώνεται και στη συνεισφορά του νομικού προσώπου.
- Άρθρο 152 «Λόγοι απόλυσης»
Ο υπάλληλος απολύεται μόνο για τους επόμενους λόγους:
α) επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης,
β) σωματική ή πνευματική ανικανότητα,
γ) κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί,
δ) συμπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας,
ε) ακαταλληλότητα κατά το άρθρο 95 του Κώδικα.
- Άρθρο 153 «Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα»
1. Ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού
συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα,
σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Κώδικα. Δεν απολύεται ο
υπάλληλος αν η ανικανότητα του επιτρέπει την άσκηση άλλων
καθηκόντων.
2. Ο υπάλληλος που απολύεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος
άρθρου αναδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Κώδικα.
- Άρθρο 164 «Είδη υγειονομικών επιτροπών»
1. Αρμόδιες να αποφαίνονται για θέματα υγείας των υπαλλήλων είναι οι
υγειονομικές επιτροπές που διακρίνονται σε:
α) πρωτοβάθμιες β) δευτεροβάθμιες γ) προσφυγών δ) ειδικές.
2. Αρμόδιες να γνωματεύουν προκειμένου να χορηγηθούν αναρρωτικές
άδειες σε μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την
υγειονομική ασφάλιση του Ι.Κ.Α., είναι οι οικείες υγειονομικές επιτροπές
του Ι.Κ.Α.
Άρθρο 165 «Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές
επιτροπές»
1. Σε κάθε νομό και νομαρχιακό διαμέρισμα συνιστώνται, με απόφαση του
οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μια ή περισσότερες πρωτοβάθμιες
υγειονομικές επιτροπές, που αποτελούνται από τρία (3) μέλη και
-
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συγκροτούνται από γιατρούς του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου ή Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα.
Οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμόδιες να γνωματεύουν,
ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας: α) για τη χορήγηση αναρρωτικών
αδειών, β) για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων για διορισμό, γ)
για το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση
άδειας έως είκοσι δυο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του παρόντος και δ) για κάθε άλλο θέμα
υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του
καθήκοντα.
Αν συσταθούν περισσότερες επιτροπές, με την απόφαση σύστασής τους
ορίζονται η έδρα και η χωρική αρμοδιότητά τους.
2. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας μπορεί να συνιστάται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή,
που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται από γιατρούς του
Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. που υπηρετούν
στο νομό.
Οι δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμόδιες: α) για την κρίση
ενστάσεων κατ΄ αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών κατά το άρθρο
56 παρ. 5, β) για την απόλυση από την υπηρεσία λόγω ασθενείας όταν δεν
συντρέχει περίπτωση του άρθρου 153 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του παρόντος
και γ) για την κρίση της αποκατάστασης της υγείας όσων αναδιορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.
Στις δευτεροβάθμιες επιτροπές δεν μπορεί να μετέχει μέλος που μετείχε
στην πρωτοβάθμια επιτροπή κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.
3. Οι αρνητικές αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών κοινοποιούνται
απευθείας στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία του.
- Άρθρο 166 «Επιτροπές προσφυγών»
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συνιστώνται, τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους, στις έδρες των ιατρικών
τμημάτων Πανεπιστημίων, επιτροπές προσφυγών που αποτελούνται από
τρεις (3) καθηγητές ιατρικών τμημάτων Πανεπιστημίων οποιασδήποτε
βαθμίδας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έδρα, η αρμοδιότητα, ο τρόπος
λειτουργίας τους και η ειδικότητα των μελών τους.
2. Οι επιτροπές προσφυγών αποφαίνονται για τις προσφυγές σε όσες
περιπτώσεις ρητά προβλέπει ο Κώδικας.
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- Άρθρο 167 «Ειδικές υγειονομικές επιτροπές»
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συνιστώνται ειδικές υγειονομικές επιτροπές αποτελούμενες από τρεις (3)
καθηγητές ιατρικών τμημάτων Πανεπιστημίων οποιασδήποτε βαθμίδας. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται η συγκρότηση των ειδικών υγειονομικών
επιτροπών κατά ειδικότητα σε σχέση προς τα είδη των δυσίατων
νοσημάτων, η χωρική αρμοδιότητά τους και ο τρόπος λειτουργίας τους,
καθώς και η αμοιβή των μελών και του γραμματέα.
2. Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν για τη χορήγηση
αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα
και για την απαλλαγή τους από την υπηρεσία, εφόσον δεν μπορούν να
εκτελούν τα καθήκοντά τους, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας
που οφείλεται στα νοσήματα αυτά.
Οι γνωματεύσεις των επιτροπών αυτών υπόκεινται σε προσφυγή στις
επιτροπές του άρθρου 166 του Κώδικα, τόσο από τον ενδιαφερόμενο
υπάλληλο όσο και από τη Διοίκηση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από τη γνωστοποίησή τους.
B.3.5 Νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις»
Ο ελεγκτικός ρόλος του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας προβλεπόταν
ήδη με το ν. 2639/1998 (άρ. 7 εδ. α΄), ο οποίος όριζε ότι το Σ.Ε.Π.Ε. είναι
αρμόδιο: «β) Να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση, έλεγχο ή
έρευνα αναφορικά με τη διαπίστωση της τήρησης και εφαρμογής των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με τους όρους και τις
συνθήκες εργασίας, ιδίως τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες
παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων, τους ειδικούς
όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως
νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με ειδικές
ανάγκες), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων». Ωστόσο, οι
προβλέψεις αυτές δεν είχαν πρακτικό αντίκρυσμα, με αποτέλεσμα να
καταγράφονται σοβαρά ελλείμματα στους χώρους εργασίας των ατόμων με
αναπηρία, εξαιτίας ακριβώς της απουσίας ελέγχων και κυρώσεων.
Μετά τις πιέσεις που άσκησε το αναπηρικό κίνημα στην Πολιτεία,
προκειμένου να ενισχυθεί και να πραγματωθεί ως δει ο ρόλος του Σ.Ε.Π.Ε.,
ψηφίστηκαν στο ν. 3996/2011 ειδικές διατάξεις που αποκρυστάλλωναν τις
αρμοδιότητες του Σώματος ελέγχου. Ενδεικτικά, αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε.
συνιστούν οι παρακάτω:
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Η επίβλεψη της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις
συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες
παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων
εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση
εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών
κατηγοριών εργαζομένων (Άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο αα).
Η επίβλεψη της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας για την
προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της
απασχόλησης και της εργασίας (Άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο εε).
(Αφορά στην εφαρμογή του ν.3304/2005).
Η έρευνα, ανακάλυψη, εντοπισμός και δίωξη των παραβατών των
προαναφερθέντων (Άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο β).
Ο έλεγχος της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις
πολλαπλής διάκρισης σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο
Άρθρο 19 του ν.3304/2005. Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 10 του
ν.3304/2005, ελέγχει την τήρηση της ίσης μεταχείρισης έναντι των
ατόμων με αναπηρία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι οροθετικοί,
παρέχει συμβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους
σχετικά με τους όρους της ίσης μεταχείρισης και διασφαλίζει ότι οι
εργοδότες προχωρούν σε όλες τις εύλογες προσαρμογές με τη λήψη
όλων των ενδεδειγμένων, κατά περίπτωση, μέτρων, προκειμένου να
διασφαλιστεί ιδίως η πρόσβαση και η παραμονή των ατόμων με
αναπηρία στην εργασία, καθώς και η συμμετοχή τους στην
επαγγελματική κατάρτιση (Άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο η).

Επιπρόσθετα, το Σ.Ε.Π.Ε. μπορεί να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά, μετά την
υποβολή σχετικού αιτήματος και εφόσον προηγηθεί έλεγχος, για την
επίλυση συλλογικών και ατομικών εργατικών διαφορών, οι οποίες
μπορούν, μεταξύ άλλων, να αφορούν στην απασχόληση ειδικών
κατηγοριών μισθωτών και στην αρχή της ισότητας και της ίσης
μεταχείρισης (Άρθρο 3, παρ 2). Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής
διαδικασίας μπορεί για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου να
παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το Μητρώο Διερμηνέων
Νοηματικής Γλώσσας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (Άρθρο 3,
παρ.12).
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Πέραν της συνδυαστικής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων με το Άρθρο
10 του ν.3304/2005 για τις εύλογες προσαρμογές, όπως προβλέπει και το
ίδιο το κείμενο του ν. 3996/2011 στο άρθρο 2, δυνατή είναι και η
συνδυαστική εφαρμογή τους με τις διατάξεις του ΠΔ 16/1996, σχετικά με
τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους
εργασίας των εργαζομένων με αναπηρία.
B.3.6 Νόμος 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»
Ως κοινωνική οικονομία ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 1§1 του νόμου, το
σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων οι οποίες επιδιώκουν καταστατικά το συλλογικό όφελος και
εξυπηρετούν γενικότερα κοινωνικά συμφέροντα. Πρόκειται για το λεγόμενο
τρίτο τομέα ή τρίτο σύστημα ή μη κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας ή
αλληλέγγυα οικονομία., η οποία βρίσκεται μεταξύ του δημόσιου και του
ιδιωτικού οικονομικού τομέα.
Την κοινωνική οικονομία ασκούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(ΝΠΙΔ) και συγκεκριμένα Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), υπό τη
μορφή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ένταξης, κοινωνικής
φροντίδας και συλλογικού και παραγωγικού σκοπού. Ο στόχος των
πρώτων είναι η προώθηση της διαδικασίας κοινωνικής ενσωμάτωσης
ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (που
συναπαρτίζονται κατά νόμο από τις ευάλωτες και τις ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες), κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση (άρ. 1§3).
Οι δεύτερες αφορούν την κοινωνική φροντίδα, δηλαδή την «παραγωγή και
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα
παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις» (άρ. 1§5
και 2§2β). Οι τρίτες αφορούν την «παραγωγή προϊόντων και παροχή
υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας
(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας,
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων
και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον,
την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
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και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης» (Άρθρο
2§2γ).
Σχετικά με το οικονομικό κομμάτι των κοινωνικών επιχειρήσεων, ο νόμος
ορίζει ότι «οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της
επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της,
έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή
εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β'
βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα,
δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με
το καταστατικό της» (άρ. 8). Επιπλέον, «τα κέρδη της Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα
μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, οπότε εφαρμόζεται η
παράγραφος 2» (άρ. 7§1). Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5%
για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται
στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται
για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας» (άρ. 7§2).
Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο
Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και με αυτόν τον
τρόπο δυνατότητα χρηματοδότησης από το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και ένταξης στον ν. 3908/2011 σχετικά
με την «ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Άρθρο 14§1β).
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης
ευθύνης, οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν με το ν. 2716/1999 του Υπουργείου
Υγείας ως Ν.Π.Ι.Δ. με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Ο νόμος
4019/2011 προβλέπει γι’ αυτούς ότι: «… θεωρούνται αυτοδικαίως
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και υπάγονται στις
διατάξεις του Νόμου» (άρ.2§2α), «... μπορούν να εντάσσονται σε
προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του
Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης» (άρ. 10) και ότι οι εργαζόμενοι στις Κοι.Σ.Π.Ε.
που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα
πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 115

παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την
αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. (άρ.10§1).
Τέλος, με το άρ. 15 του ν. 4019/2011 καθορίζεται και συντονιστικός
φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, η Ειδική
Υπηρεσία για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική οικονομία, η οποία
υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας.
Β.3.7 Ενδεικτική νομοθεσία σχετική με την προσβασιμότητα στους
εργασιακούς χώρους
Ο Νόμος Ν. 3304/2005 και το Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10Α/ 18.1.1996), στα
οποία έχει ήδη γίνει αναφορά, περιλαμβάνουν αναφορές στην εξασφάλιση
προσβασιμότητας στους εργασιακούς χώρους. Παρακάτω θα γίνει σύντομη
αναφορά σε νομοθεσία που αφορά την προσβασιμότητα σε χώρους
δημοσίου ενδιαφέροντος, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στους
εργασιακούς χώρους.
Β.3.7.1 N. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/09.04.2012) - Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός
Σε αυτόν τον Νόμο δίνεται ο ορισμός της έννοιας της προσβασιμότητας ενώ
στα άρθρα 26 και 27 γίνεται εκτενής αναφορά στις προδιαγραφές που
πρέπει να ακολουθούνται στον σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος
ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε εμποδιζόμενα άτομα. Πιο
συγκεκριμένα, ορίζεται ότι επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και
κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή
εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους των νέων κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές τροποποιούνται και
ισχύουν κάθε φορά και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε επιμέρους
προδιαγραφές. Ακόμη, γίνεται αναφορά στην υποχρέωση εξασφάλισης
προσβασιμότητας σε υφιστάμενα κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος μέσω
επεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Σε
περίπτωση παρέλθει αυτό το χρονικό όριο, τα συγκεκριμένα κτίρια θα
θεωρούνται αυθαίρετα. Τέλος, ορίζονται οι εξαιρέσεις στην εφαρμογή των
παραπάνω διατάξεων.
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Β.3.7.2 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011) - Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις
Στο άρθρο 3 ‘Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες’, παρ.2β σημειώνεται ότι
«Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία:…… β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η
μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για
άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται».
Β.3.7.3 Εγκύκλιος ΑΜΕΑ ΥΠΕΚΑ Α.Π.οικ 42382/16.07.2013 –
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου
Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012) που αφορά στις ειδικές
ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ/ εμποδιζόμενων ατόμων
Διευκρινίζονται τα πεδία εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
καθώς και η νομοθεσία που σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση μελετών
προσβασιμότητας.
Β.3.7.4 Εγκύκλιος 9 ΥΠΕΚΑ Α.Π. οικ. 29467/13.06.2012 –
Διευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ
η οποία απαιτείται να εμπεριέχεται στις μελέτες που θα
υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)
Ορίζεται ότι η μελέτη προσβασιμότητας «θα πρέπει να περιλαμβάνει την
επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αντικειμένων του
έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, ανεμπόδιστη,
αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και
γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε
κατηγορίας στο έργο». Ακόμη, ορίζονται τα επιμέρους στοιχεία που
απαιτείται να περιλαμβάνονται στις μελέτες προσβασιμότητας.

Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 117

B.3.8 Μερικότερες ρυθμίσεις
Ορισμένα ειδικά θέματα ρυθμίζονται από:
 το άρ. 5 του ν. 3846/2010 «εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις», για τη μετατροπή της κανονικής εργασίας σε
τηλεργασία, την παροχή ενημέρωσης από τον εργοδότη στον
εργαζόμενο για την εργασία κ.λπ. (βλ. και Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας του 2006-7, η οποία εισήγαγε την τηλεργασία,
βάσει της ευρωπαϊκής συμφωνίας πλαισίου για την τηλεργασία).
 το άρ. 39§4 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις», για την πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία.
 ο ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου,
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»,











για τον ορισμό των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ως
δικαιούχων εκμετάλλευσης αδειών περιπτέρου.
το άρ. 7 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης
Δημόσιων, Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.», για την κατάργηση της αρτιμέλειας ως κριτηρίου
διορισμού.
το άρ. 8 του ν. 3174/2003 «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες
κοινωνικού χαρακτήρα», για τη μη υποχρέωση εγγραφής στα
μητρώα ανέργων όσων ατόμων με αναπηρίες είτε προσλαμβάνονται
από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, κατά τις
διατάξεις του αυτού νόμου είτε έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις
εργασίας με βάση το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Θέσεων
Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, προκειμένου να υπαχθούν στις
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998.
το άρ. 17 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», για τη θέση σε
λειτουργία Ειδικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού
Προγράμματος για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, μεταξύ των οποίων
ανήκουν και τα προστατευμένα εργαστήρια (μορφή προστατευμένης
απασχόλησης).
το άρ. 16§4 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», για τη μείωση
του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων με τέκνα ΑμεΑ.
το άρ. 14 του ν. 2335/1995 «Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του
Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Eταιριών Λιπασμάτων
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(Τ.Ε.Α. - Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών
που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων
θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης», για το επίδομα που υποχρεούνται
να καταβάλλουν στους έμμισθους τυφλούς δικηγόρους Κοινωφελή
ιδρύματα, τράπεζες, οργανισμοί, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
(Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.λπ.) και γενικά νομικά πρόσωπα του δημόσιου
τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου, καθώς και του ιδιωτικού τομέα.
τα άρ. 13 επ. του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και
της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», για την
κατάρτιση και απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες.

Τέλος, για τους ιατρούς που εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με
αναπηρία, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες διευκολύνσεις. Αυτές
αφορούν τόσο την υπηρεσία που υποχρεούνται να εκτελέσουν στην
ύπαιθρο, όσο και την ειδικότητα την οποία αποκτούν. Τις πρώτες
ρυθμίζουν οι διατάξεις των άρθρων 23§5, 9§1 και 20§11 των νόμων
2071/1992, 2194/1994 και 2519/1997, αντίστοιχα, ενώ τις δεύτερες
ρυθμίζουν οι διατάξεις των άρθρων 82§3 και 20§11 των νόμων 2071/1992
και 2519/1997, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με αυτές, λοιπόν, ιατροί που πάσχουν από συγκεκριμένες
ασθένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας στην ύπαιθρο,
έτσι όπως τίθεται στο Ν.Δ. 67/1968. Συγκεκριμένα, οι ασθένειες οι οποίες
απαλλάσσονται είναι: η μεσογειακή αναιμία (πλην ετεροζυγωτών), η
ομόζυγο β-μεσογειακή αναιμία, η κληρονομική σφαιροκυττάρωση, η
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική νόσος, η αιμορροφιλία, η
λευχαιμία, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νεφροπάθεια και ο καρκίνος, ενώ
η παραπληγία και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια απαλλάσσονται μόνον εάν
οι ασθενείς υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Επιπλέον, δε φέρουν την περί
ου ο λόγος υποχρέωση οι ιατροί που έχουν κριθεί από τις αντίστοιχες
υγειονομικές επιτροπές και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%.
Όσον αφορά την απόκτηση ειδικότητας, προβλέπεται η δυνατότητα
τοποθέτησης των ιατρών που πάσχουν από λευχαιμία, σκλήρυνση κατά
πλάκας, νεφροπάθεια ή καρκίνο σε άλλη ειδικότητα, εάν δεν μπορούν,
λόγω της ασθένειας αυτής, να συνεχίσουν την ειδικότητά τους. Η
διαπίστωση γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των άρ. 10 επ. του Π.Δ.
611/1977 και στην περίπτωση αυτή υπογράφεται νέα σύμβαση διάρκειας
ίσης με τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση της νέας ειδικότητας. Η
αποζημίωση καταβάλλεται κανονικά, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο
άρθρο 1§4 του ν. 123/1975. Επιπλέον, για τους ιατρούς που πάσχουν από
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ομόζυγο β-μεσογειακή αναιμία, ή δρεπανοκυτταρική ή
μικροδρεπανοκυτταρική νόσο, ή αιμορροφιλία, ή λευχαιμία, ή σκλήρυνση
κατά πλάκας, η νεφροπάθεια προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης για
ειδίκευση ως υπεράριθμων στο νοσοκομείο ή την κλινική της επιλογής
τους.
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B.4 Δράσεις
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προς όφελος των ατόμων που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση. Το βάρος δίδεται στα άτομα με αναπηρία και στις
ανάγκες τους σε σχέση με το χώρο της εργασίας.
B.4.1 Ευρωπαϊκές Στρατηγικές
Β.4.1.1 Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αντικαθιστά τόσο τη «Στρατηγική της
Λισσαβόνας» (23 και 24 Μαρτίου 2000) όσο και την Αναθεωρημένη
Στρατηγική της Λισσαβόνας (2005). Μεταξύ των 5 στόχων αυτής μέχρι το
έτος 2020 περιλαμβάνονται: α) η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης της
ομάδας των εργαζομένων 20 έως 64 ετών (ανδρών και γυναικών) έως
ποσοστό συνολικά 75% (στόχος 1) και β) η μείωση κατά 25% του αριθμού
των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας, το οποίο σε
απόλυτους αριθμούς σημαίνει 20 εκατ. ευρωπαίους πολίτες (στόχος 5). Η
αλήθεια είναι ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους
παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά όσον αφορά τους προαναφερθέντες
στόχους, συνεπώς η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει ανάλογα προκειμένου αφενός
να αυξήσει την απασχόληση τους, αφετέρου να μειώσει το ποσοστό
φτώχειας τους.
Η δράση των Κρατών - Μελών στο πλαίσιο της εν λόγω Στρατηγικής
περιλαμβάνει την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: α) Προγραμμάτων
Συνοχής πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού τους για το επόμενο
έτος και β) Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων, στα οποία θα
περιλαμβάνονται στοιχεία αναφορικά με τους στόχους που η Στρατηγική
θέτει. Ο ρόλος του εθνικού αναπηρικού κινήματος εμφανίζεται εδώ
κρίσιμος για τα άτομα με αναπηρία, αφού τα μέτρα για την εργασία και την
απασχόληση των ΑμεΑ στο πλαίσιο των εν λόγω Προγραμμάτων να
εξαρτώνται εν πολλοίς από τη δράση του και τις διεκδικητικές
πρωτοβουλίες του.
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Β.4.1.2 Η «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020:
Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια»
Ο τομέας δράσης «4 - Απασχόληση» που περιλαμβάνεται στην
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών - Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία
2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια 2010 (Βρυξέλλες, 15.11.2010 - COM (2010), 636 Τελικό)», ορίζει ότι (Η
Επιτροπή) «... θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους νέους με αναπηρία κατά τη
φάση της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση …. θα
ενισχύσει τη στήριξη που παρέχει για την ανάληψη εθελοντικών
πρωτοβουλιών που προωθούν τη διαχείριση της ποικιλομορφίας στο χώρο
εργασίας, όπως Χάρτες για την ποικιλομορφία που θα έχουν
προσυπογραφεί από τους εργοδότες και μια πρωτοβουλία για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η δράση της ΕΕ θα στηρίξει εθνικές
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στα εξής: ανάλυση της κατάστασης της
αγοράς εργασίας για τα άτομα με αναπηρία· καταπολέμηση της τακτικής
των παροχών αναπηρίας και άλλων παγιδευτικών μεθόδων που τα
αποθαρρύνουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας· στήριξη της ένταξής
τους στην αγορά εργασίας μέσω της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ)· ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας·
βελτίωση της προσβασιμότητας στους χώρους εργασίας· ανάπτυξη
υπηρεσιών τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, δομών στήριξης και
κατάρτισης στην εργασία· προαγωγή της χρήσης του γενικού κανονισμού
απαλλαγής που επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων χωρίς
προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή. Δημιουργία κατάλληλων
προϋποθέσεων ώστε περισσότερα άτομα με αναπηρία να κερδίζουν τα προς
το ζην στην ανοικτή αγορά εργασίας». Η Στρατηγική σκοπεύει να
αξιοποιήσει το σύνολο των δυνατοτήτων που προσφέρουν η Σύμβαση των
Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ, η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ και η Στρατηγική
«Ευρώπη 2020».
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 και
σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία, υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας στις 31 Αυγούστου 2015. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη
ενός κοινού πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας με στόχους αφενός την
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 122

ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική
κοινωνία και αφετέρου η τόνωση της τοπικής οικονομίας. Περιγράφει
αναλυτικά ενέργειες, δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα που
μπορούν από κοινού να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για
τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους και μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Β.4.2 Εθνικές Στρατηγικές
Β.4.2.1 Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) καλύπτει το κενό του
ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας, το οποίο χαρακτηρίζεται
από σοβαρές θεσμικές και επιχειρησιακές αδυναμίες ως προς την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, και
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αναπτυξιακό εργαλείο για την
ορθολογική προώθηση κοινωνικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.
Tο Όραμα της συνοψίζεται στο ακόλουθο τρίπτυχο:
 Άμβλυνση των ανισοτήτων με έμφαση στην αποτελεσματική
προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
 Εκσυγχρονισμός των δημόσιων πολιτικών ένταξης με έμφαση στον
ενεργητικό χαρακτήρα των μέτρων και την αναπτυξιακή διάσταση
των κοινωνικών δαπανών
 Αναβάθμιση του πλαισίου συνεργασίας κράτους, κοινωνίας των
πολιτών και αγοράς με έμφαση στην δημιουργία ισχυρών εταιρικών
σχέσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού.
Οι επωφελούμενοι της Στοχευμένης Στρατηγικής αντιστοιχούν σε άτομα
και οικογένειες που απειλούνται ή έχουν εγκλωβισθεί σε συνθήκες
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση την ακόλουθη τυπολογία:
 πρόσωπα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
 παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε καταστάσεις αποκλεισμού
 πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού.
Στην τελευταία κατηγορία, που συνιστά μάλιστα ομάδα υψηλής
προτεραιότητας για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης,
εντάσσονται και τα άτομα με αναπηρία.
Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα

σελ. 123

Όσον αφορά την οργάνωση της δράσης της, Η ΕΣΚΕ διαρθρώνεται σε τρεις
Πυλώνες:
 ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καταπολέμηση της φτώχειας»
 ΠΥΛΩΝΑΣ 2 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες» και
 ΠΥΛΩΝΑΣ 3 «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς».
Οι Πυλώνες εξειδικεύονται σε τέσσερις Επιχειρησιακούς Άξονες:
1. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας (Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2)
2. Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών
(Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2)
3. Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων (Πυλώνας 1 /
Πυλώνας 2 / Πυλώνας 3)
4. Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης.
Οι Επιχειρησιακοί Άξονες, περαιτέρω, εξυπηρετούνται με συγκεκριμένες
Προτεραιότητες Πολιτικής, οι οποίες με τη σειρά τους προωθούνται με
θεματικά Μέτρα.
Από τα παραπάνω, το ενδιαφέρον μας κεντρίζει, στο πλαίσιο της παρούσας
έρευνας, ο τρίτος Επιχειρησιακός Άξονας «Προώθηση της ένταξης των
ευπαθών ομάδων», ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα πολιτικής,
υπό τη σκέπη της Προτεραιότητας Πολιτικής με τίτλο «Πρόσβαση των
ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης»:
1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα μη
τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης
2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και
3. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας.
Β.4.2.2 Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και
την Καταπολέμηση της Φτώχειας - Γενικό πλαίσιο Περιφερειακής
Στρατηγικής
Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την
Καταπολέμηση της Φτώχειας εξειδικεύει και συμπληρώνει την Εθνική
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη. Χρηματοδοτείται από Προγράμματα
και Ταμεία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και εφαρμόζεται για
το χρονικό διάστημα 2014-2020. Εστιάζει στην Περιφέρεια της Δυτικής
Ελλάδας, μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας με σημαντικό
κομμάτι του πληθυσμού της κάτω από το όριο της φτώχειας.
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Στόχος της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την
Καταπολέμηση της Φτώχειας είναι η διαμόρφωση ενός πλέγματος
προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου τόσο να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού όσο και να υποστηριχθούν οι ομάδες εκείνες που προσπαθούν
για την (επαν)ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Στους Στρατηγικούς της
Στόχους (ΣΣ) εντάσσονται, μεταξύ άλλων 1. η ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας και
η καταπολέμηση των διακρίσεων 2. η προώθηση στην απασχόληση. Τους
Στόχους αυτούς εξειδικεύουν οι κάτωθι Προτεραιότητες, αντίστοιχα: 1. α.
κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων β.
πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων
2. α. υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού για την ενεργό
ένταξη στην αγορά εργασίας β. ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού για
την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων. Μεταξύ των
ωφελούμενων προσώπων εντάσσονται ρητώς τα ΑμεΑ.
- Πηγές χρηματοδότησης περιφερειακής στρατηγικής.
Βασικές πηγές χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας αποτελούν:
 Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι σε επίπεδο ΟΤΑ
 Πόροι της Περιφέρειας
 Πόροι από Τομεακά, Περιφερειακά και άλλα Προγράμματα και Ταμεία
της ΕΕ κυρίως στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 20142020.
 Ιδιωτικοί πόροι.
Ειδικότερα και σε ό, τι μας αφορά, βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελεί
το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΕΔΕΤ
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
και κάθε διάκρισης», το οποίο χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, το ΠΕΠ
Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 (βλ. ειδικά τους Άξονες Προτεραιότητας 4 και
5 οι οποίοι περιλαμβάνουν τον Θεματικό Στόχο 9). Εκτός από το νέο
ΕΣΠΑ, και άλλα Προγράμματα της ΕΕ στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Πολιτικών 2014-2020 δύνανται να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση
συμπληρωματικών παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης, όπως το Πρόγραμμα
«Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)».
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- Επιχειρησιακός σχεδιασμός περιφερειακής στρατηγικής.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφερειακής Στρατηγικής αναλύεται σε
3 επίπεδα: i. σε Άξονες Παρεμβάσεων (ΑΠ), οι οποίοι αντιστοιχίζονται με
τους Στρατηγικούς Στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής ii. σε
Προτεραιότητες ανά Άξονα Παρέμβασης iii. σε Τύπους Δράσεων (ΤΔ).
Συνδυαστικά, τα επίπεδα που μας ενδιαφέρουν έχουν ως ακολούθως:
- Άξονας Παρέμβασης 3: «Ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων & Καταπολέμηση των διακρίσεων».
Αποσκοπεί στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των
πολιτών της Περιφέρειας, ώστε να επιτευχθεί η άμβλυνση των διακρίσεων
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, αλλά και η άρση των εμποδίων
τα οποία αντιμετωπίζουν τα θύματα διακρίσεων σε ό, τι αφορά την πλήρη
συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στην αγορά εργασίας. Οι
Προτεραιότητες στο πλαίσιό του είναι η κοινωνική και οικονομική
ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων αφενός και η πρόληψη και
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων αφετέρου. Ο
βασικός Τύπος Δράσης που σχετίζεται με το αντικείμενό μας είναι οι
ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, ο οποίος στοχεύει στην
υποστήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή εμπόδια για την
κοινωνική τους ενσωμάτωση ή τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο του ως άνω ΤΔ αποτελούν:
 ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα
 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ
 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)
 ΜΚΟ
 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
 ΕΕΤΑΑ.
- Άξονας Παρέμβασης 4: Προώθηση στην απασχόληση
Αποσκοπεί στην υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της
Δυτικής Ελλάδας στην προσπάθειά τους για ένταξη/ επανένταξη στην
αγορά εργασίας. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η κοινωνική και
εργασιακή ένταξη/επανένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, η αύξηση της
απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών που
βρίσκονται ή απειλούνται από φτώχεια στην αγορά εργασίας, η δημιουργία
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κοινωνικών επιχειρήσεων ως διέξοδος από την φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και την ενίσχυση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δύναται να αναλάβουν.
Προτεραιότητες στο πλαίσιό του είναι η υποστήριξη των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας και η
ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας.
Οι Τύποι Δράσεων προς υποστήριξη των Προτεραιοτήτων ποικίλουν και
τους παραθέτουμε αμέσως παρακάτω.
1) Δράσεις ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Ο εν λόγω τύπος δράσης αφορά στην προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής για τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας εκείνων των ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (ομάδες υψηλού κινδύνου) λόγω
οικονομικών, κοινωνικών ή άλλων παραγόντων. Ενδεικτικές δράσεις:
 Προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικής, επιμόρφωσης
 Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση, όπως προγράμματα για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, προγράμματα
κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση κ.ά.
2) Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας για την
προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων.
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας
σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ενδεικτικές
δράσεις:
 Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και κάθε μορφής κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
 Δημιουργία νέων και λειτουργία υφιστάμενων κοινωνικών
επιχειρήσεων.
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3) Ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού για την προώθηση στην
απασχόληση ευπαθών ομάδων.
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η κινητοποίηση των
τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της φτώχειας
καθώς και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευαίσθητων ομάδων
του πληθυσμού. Ειδικότερα προβλέπεται η υλοποίηση τοπικών
προγραμμάτων για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων, τα
οποία δύναται να περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων προς
τους ωφελούμενους όπως συμβουλευτική, κατάρτιση / επιμόρφωση,
mentoring, δημοσιότητα, ευαισθητοποίηση, δικτύωση, προώθηση της
απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης κ.λπ.
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο του υπό (1) ΤΔ αποτελούν:
 ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα
 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ
 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)
 ΜΚΟ.
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο του υπό (2) ΤΔ αποτελούν:
 ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα
 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ
 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)
 Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς
 6η Υγειονομική Περιφέρεια
 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ)
 ΜΚΟ.
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο του υπό (3) ΤΔ αποτελούν:
 ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα
 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ
 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)
 Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς,
 ΜΚΟ



Εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί, αυτοαπασχολούμενοι, έκτακτοι
υπάλληλοι και εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου.
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Β.4.3 Χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Β.4.3.1 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
Στον Κανονισμό 1303/2013 της ΕΕ περί κοινών διατάξεων των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ως ένας από
τους θεματικούς στόχους (ΘΣ) των ΕΔΕΤ ορίζεται η «προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»
(ΘΣ υπ’ αριθμόν 9). Ο εν λόγω Θεματικός Στόχος επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη ενεργών πολιτικών ένταξης με σκοπό τη βελτίωση των ευκαιριών
απασχόλησης, την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ άλλων και λόγω
αναπηρίας, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών
επιχειρήσεων κ.λπ. Η Ελλάδα καλείται να υιοθετήσει την αναπτυξιακή αυτή
πολιτική προώθησης και να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες μέσω του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, στο
πλαίσιο του οποίου και για τον συγκεκριμένο ΘΣ διατίθενται πόροι ύψους
1,3 δις €. Οι παρεμβάσεις, συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν από τα 13
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και από τα Τομεακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού –
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Αγροτική Ανάπτυξη».
Το ΕΣΠΑ, σε ό, τι μας αφορά, χρηματοδοτείται από τα ακόλουθα ΕΔΕΤ:
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Οι αποστολές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και το πεδίο εφαρμογής
της στήριξης που παρέχει καθορίζονται από τον Κανονισμό 1304/2013 ΕΕ.
Οι εργασίες του ανταποκρίνονται στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
2020», για την εξασφάλιση μίας ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την
μείωση των επιπέδων φτώχειας και ανεργίας. Πρόκειται, ειδικότερα, για το
ευρωπαϊκό μέσο που στοχεύει στην υποστήριξη της απασχόλησης, τη
στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και τη
διασφάλιση δικαιότερων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες
της ΕΕ, με εστίαση στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης όσων
δυσκολεύονται στην εξεύρεση εργασίας.
Για την περίοδο 2014-2020, το ΕΚΤ θα χορηγήσει χρηματοδοτήσεις
περίπου 80 εκ. ευρώ που στόχο θα έχουν δράσεις για:
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-

-

-

την ένταξη στην απασχόληση. Το Ταμείο θα στηρίξει οργανισμούς σε
όλη την ΕΕ, για την υλοποίηση έργων με στόχο την κατάρτιση και
την εύρεση απασχόλησης. Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν
πρωτοβουλίες που στηρίζουν επιχειρηματίες με αρχικό κεφάλαιο και
εταιρίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν την αναδιάρθρωση ή την
έλλειψη καταρτισμένων εργαζόμενων.
Την υποστήριξη της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.
την κοινωνική ένταξη. Θα χρηματοδοτηθούν πολλές χιλιάδες έργα
που βοηθούν όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προέρχονται από
μειονεκτούσες ομάδες να αποκτήσουν δεξιότητες, να βρουν εργασία
και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους πολίτες.
τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο να
διασφαλιστεί ότι οι νέοι δεν θα εγκαταλείπουν το σχολείο και θα
αποκτούν τις δεξιότητες που τους καθιστούν πιο ανταγωνιστικούς
στην αγορά εργασίας.

Οι πόροι που θα διατεθούν στην Ελλάδα από το ΕΚΤ για το σκοπό αυτό
ανέρχονται σε 789,18 εκ. € (Θεματικός Στόχος 9 «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης»). Συγκεκριμένα, η χώρα επικεντρώνεται σε μέτρα για την
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων
ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες (λόγου χάρη ενθάρρυνση των
εθνικών και τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της
ένταξης και την προσφορά ευκαιριών απασχόλησης). Οι πόροι αυτοί θα
διατεθούν μέσω των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
περιόδου 2014-2020, καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
2014-2020.
2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Το Ταμείο αυτό συνεισφέρει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
της καταπολέμησης της φτώχειας μέσω της ανάπτυξης ή βελτίωσης των
κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, μέσω της
αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων περιοχών κ.λπ. Για την Ελλάδα, οι
πόροι που θα διατεθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΘΣ 9 ανέρχονται σε
213,4 εκ. €. Οι πόροι αυτοί θα διατεθούν μέσω των 13 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
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Β.4.3.2 Λοιπά Ταμεία και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκτός από τα ΕΔΕΤ που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και άλλα
Ταμεία και Προγράμματα που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και την
καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού τα οποία θα
εφαρμοστούν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η
διαχείριση των εν λόγω Προγραμμάτων γίνεται είτε απευθείας από της
υπηρεσίες της ΕΕ ή ορίζονται για το σκοπό αυτό εθνικές αρχές ως
αρμόδιες. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
(EaSI).
Θεσπίστηκε με τον Κανονισμό 1296/2013 και είναι ένας χρηματοδοτικός
μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην προαγωγή ποιοτικής και
βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση επαρκούς και
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, στην καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού και της φτώχειας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Το EaSI, το οποίο διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
συνενώνει τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο
χωριστής διαχείρισης το διάστημα 2007-2013: PROGRESS, EURES και
Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress. Από τον Ιανουάριο του
2014, τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους τρεις άξονες του EaSI, που
στηρίζουν: α) τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής και της
πολιτικής για την απασχόληση - άξονας PROGRESS (61% του συνολικού
προϋπολογισμού), β) την επαγγελματική κινητικότητα - άξονας EURES
(18% του συνολικού προϋπολογισμού), γ) την πρόσβαση στις
μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα - άξονας
Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική επιχειρηματικότητα (21% του
συνολικού προϋπολογισμού). Ο συνολικός προϋπολογισμός του EaSI για
το διάστημα 2014-2020 ανέρχεται σε 919.469 εκ. ευρώ.
2. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια
2014-2020».
Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει να καταπολεμήσει το ρατσισμό, την
ξενοφοβία, την ομοφοβία και άλλες μορφές μη ανοχής, να προωθήσει τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, να προωθήσει την ισότητα των
φύλων και την συνεκτίμηση του φύλου στις διάφορες πολιτικές (gender
mainstreaming), να αποτρέψει τη βία κατά παιδιών, νέων, γυναικών και
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άλλων ομάδων που κινδυνεύουν, να εξασφαλίσει την προστασία
προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ κ.λπ. Οι δράσεις χρηματοδότησης
αφορούν δραστηριότητες κατάρτισης, συνεργασίας , ανταλλαγής ορθών
πρακτικών κ.α. Επίσης παρέχεται ενίσχυση των βασικών συντελεστών
όπως ευρωπαϊκές ΜΚΟ και δίκτυα, αλλά και κρατικοί φορείς που
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 είναι 439,5 εκ. €. Το
πρόγραμμα διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και η χρηματοδότηση διοχετεύεται σε ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και
άλλες οργανώσεις, για δράσεις που υπηρετούν τους παραπάνω στόχους.
3. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT.
Αφορά την προώθηση της ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
στα Κράτη – Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το εν λόγω
Πρόγραμμα διευκολύνει τις πόλεις να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν
ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με τοπικές προκλήσεις. Το URBACT III θα
εφαρμοστεί την περίοδο 2014-2020 και εξυπηρετεί 4 στόχους: α) να
βελτιώσει τις ικανότητες των πόλεων να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές
πολιτικές και πρακτικές με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο, β) να
βελτιώσει το σχεδιασμό ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών πολιτικών
και τοπικών σχεδίων δράσης, γ) να βελτιώσει την εφαρμογή
ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών πολιτικών και τοπικών σχεδίων
δράσης, δ) να κάνει δυνατή την πρόσβαση σε γνώσεις σε όλους τους
αρμοδίους που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αστική ανάπτυξη. Το
70% του π/υ του Προγράμματος θα δοθεί στις ακόλουθες προτεραιότητες:
α) έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, β) χαμηλών ρύπων
οικονομία, γ) προστασία περιβάλλοντος και έξυπνη χρήση φυσικών πόρων,
δ) κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση φτώχειας, ε) προώθηση
απασχόλησης. Ο συνολικός π/υ του Προγράμματος ανέρχεται σε 96,3 εκ. €
(στον εν λόγω π/υ δεν περιλαμβάνεται η συνεισφορά της Νορβηγίας και
της Ελβετίας, αλλά αφορά την συνεισφορά του ΕΤΠΑ, την Εθνική
Συμμετοχή και άλλους πόρους). Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι Δήμοι,
Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές, Μητροπολιτικές περιοχές,
Πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα κλπ.
Β.4.3.3 Άλλες πηγές χρηματοδότησης
Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (European Social
Entrepreneurship Funds – EUSEFs) παρέχουν χρηματοδότηση σε
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κοινωνικές επιχειρήσεις, για τις οποίες έγινε εκτενώς λόγος παραπάνω (ν.
4019/2021 για την κοινωνική επιχειρηματικότητα). Η σύσταση και
λειτουργία των Ταμείων αυτών διέπεται από τον κανονισμό 346/2013 της
ΕΕ.
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