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Εισαγωγή  

 

Στο άρθρο 27 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

του ΟΗΕ υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που αφορούν την 

εργασία και την απασχόληση. Σε αυτό το άρθρο, τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση 

βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να 

ζουν από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι  αποδεκτή σε μια αγοράς 

εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ανοικτό, ενιαίο και 

προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

προστατεύουν και  διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, 

περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια 

της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της 

νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων: 

α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, σχετικά με όλα 

τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και 

απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της 

σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας,  

β. Να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση 

βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής 

για εργασία ίσης αξίας,  των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από παρενοχλήσεις και της 

αποκατάστασης των παραπόνων,  

γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να ασκούν 

τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματά τους, σε ίση βάση με τους 

άλλους,  

δ. Να δίδουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να έχουν 

αποτελεσματική πρόσβαση στα γενικά, τεχνικά προγράμματα και 

προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού προγράμματα, τις 

υπηρεσίες διορισμού και την επαγγελματική και συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση,  

ε. Να προάγουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στη 

σταδιοδρομία για τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, καθώς 

επίσης και τη βοήθεια σε σχέση με την εύρεση, απόκτηση, διατήρηση 

και επιστροφή στην απασχόληση,  
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στ. Να προάγουν τις ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση, το επιχειρηματικό 

πνεύμα, την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και την έναρξη ατομικών 

επιχειρήσεων,  

ζ. Να απασχολούν άτομα με αναπηρίες στο δημόσιο τομέα,  

η. Να προάγουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες στον 

ιδιωτικό τομέα, μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, τα οποία 

μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, κίνητρα 

και άλλα μέτρα,  

θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με 

αναπηρίες στον εργασιακό χώρο,  

ι. Να προάγουν την απόκτηση, από τα άτομα με αναπηρίες, 

επαγγελματικής εμπειρίας στην ανοικτή αγορά εργασίας,  

κ. Να προάγουν την επαγγελματική αποκατάσταση, τη διατήρηση της 

εργασίας και τα προγράμματα επιστροφής στην εργασία για τα άτομα 

με αναπηρίες.  

 

Επίσης αναφέρεται ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να προστατεύουν τα 

άτομα με αναπηρία από τις κακές συνθήκες εργασίας, την καταναγκαστική 

εργασία, τη δουλεία και την υποτέλεια. 

 

Ωστόσο, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 

αφήνει πολλά περιθώρια ως προς αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο Barnes 

(2003) υποστηρίζει ότι η βιομηχανοποίηση, η αστικοποίηση, και οι 

ιδεολογίες όπως ο φιλελεύθερος ωφελιμισμός, ο Κοινωνικός Δαρβινισμός, 

και η Ευγονική παρείχαν μια επιστημονική απόδειξη των μύθων και των 

προκαταλήψεων για τα άτομα με αναπηρία.  

 

Η δουλειά συνδέεται με την αμειβόμενη εργασία, ενώ προσαρμόζεται στις 

ανάγκες των ατόμων που θεωρούνται ότι είναι “ικανά” για αυτού του 

είδους τη δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, τα άτομα που δεν ταίριαζαν σε 

αυτά τα πρότυπα θεωρούνταν ανίκανα να εργαστούν, εξαιρούνταν από το 

χώρο εργασίας  και χαρακτηριζόταν ως “ανάπηρα". Αυτή η παρανόηση 

παραμένει μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα τη μείωση των ευκαιριών 

απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία. 

 

Το Τμήμα Ανάλυσης της Απασχόλησης και Πολιτικής καθώς και το Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) εξέδωσε μια έκθεση το 2010 με τον τίτλο “Ασθένεια, 

Αναπηρία και Εργασία” (“Sickness, Disability and Work”), ως συνέχεια της 

έκθεσης του 2003 “Μετατρέποντας την Αναπηρία σε Ικανότητα” 

(“Transforming Disability into Ability”). 
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Σε αυτήν την έκθεση αναφέρεται ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν 

περισσότερα μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας σε σχέση με τα άτομα 

χωρίς αναπηρία. Το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία είναι 

44%, λίγο περισσότερο από το μισό από το αντίστοιχο ποσοστό για τα 

άτομα χωρίς αναπηρία (75%). Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με 

αναπηρία ήταν 2.5 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τα 

άτομα χωρίς αναπηρία (49% και 20% αντίστοιχα). 

 

Επίσης, αναφέρεται ότι πολλές αλλαγές έχουν γίνει σχετικά με τις πολιτικές 

περί αναπηρίας σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας, ωστόσο αυτές δεν συμβαδίζουν με τις αλλαγές στην 

αναπτυξιακή πολιτική και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. 

 

Ακόμα, αναγνωρίζεται ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις χώρες 

του Ο.Ο.Σ.Α. ήταν δύσκολη ακόμα και πριν αρχίσει η παγκόσμια 

οικονομική κρίση, όταν η οικονομική ανάπτυξη ήταν αρκετά ισχυρή σε 

πολλές χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και η απασχόληση παρουσίαζε αρκετά 

σημαντική αύξηση. 

 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διάκριση ενάντια στα 

άτομα με αναπηρία έχει πολύ ισχυρές ρίζες στη δυτική κοινωνία και τα 

άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια σε διάφορες εκφάνσεις της 

καθημερινής ζωής και της κοινωνικής συμμετοχής. Οι σπουδές αναπηρίας  

και οι θεωρητικοί του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας υποστηρίζουν 

ότι ο αποκλεισμός που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να 

εξετάζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εμποδίων. 

 

Τα εμπόδια στην απασχόληση δεν αφορούν μόνο τον τρόπο με τον οποίο η 

αγορά εργασίας είναι οργανωμένη, αλλά είναι στενά συνδεδεμένα με τα 

εμπόδια στις μεταφορές, το δομημένο περιβάλλον, την συμμετοχή στα 

πολιτικά δρώμενα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

 

Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναπηρία 

(WHO, 2011) τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια σε 

ότι αφορά την συμμετοχή τους σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής, τα οποία 

περιλαμβάνουν: 

 

 Ανεπαρκείς πολιτικές και πρότυπα. Οι υπάρχουσες πολιτικές, 

πρότυπα και ο σχεδιασμός πολιτικών δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη 

τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία 
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 Αρνητικές συμπεριφορές. Πεποιθήσεις, προκαταλήψεις, λανθασμένες 

αντιλήψεις δημιουργούν εμπόδια σε ότι αφορά τη συμμετοχή στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση, την  υγειονομική περίθαλψη κ.α. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις ότι τα άτομα με 

αναπηρία είναι λιγότερο παραγωγικά σε σχέση με τους ανθρώπους   

τους χωρίς αναπηρία. 

 Έλλειψη παροχής υπηρεσιών 

 Προβλήματα με την παροχή υπηρεσιών. Δεδομένα έρευνας από τον  

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 51 χώρες έδειξαν ότι τα άτομα με 

αναπηρία είχαν διπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν ανεπαρκείς 

δεξιότητες από φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, τέσσερις 

φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίστούν άσχημα,  και 

σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να μην τους 

παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. 

 Ανεπαρκής χρηματοδότηση πολιτικών και σχεδίων αναπηρίας 

 Έλλειψη προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, στα 

συστήματα μεταφορών και στην τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνιών 

 Έλλειψη συμβουλευτικής και εμπλοκής των ατόμων με αναπηρία σε 

ζητήματά λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.  

 Έλλειψη δεδομένων και αποδείξεων, που αποτρέπουν την 

κατανόηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρία και τις 

καταστάσεις τους που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να 

απομακρυνθούν τα εμπόδια. 

 

Υπάρχουν επίσης εμπόδια τα οποία θέτουν οι ίδιοι οι εργοδότες. Σε σχετική 

μελέτη (Kaye, Jans and Jones, 2011) συμμετείχαν 432 δυνητικοί 

εργοδότες, αναφέροντας πιθανούς λόγους γιατί οι εργοδότες μπορεί να 

μην προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία, και πιθανούς λόγους γιατί οι 

εργοδότες μπορεί να μην διατηρούν εργαζόμενους με αναπηρία. 

  

Για την πρώτη ερώτηση, οι τρεις πιο σημαντικοί λόγοι που αναφέρονται 

είναι, το κόστος των προσαρμογών, η έλλειψη ενημέρωσης  για τον τρόπο 

συμπεριφοράς προς εργαζόμενους με αναπηρία, και ο φόβος ότι ο 

εργοδότης μπορεί να «εγκλωβιστεί» με έναν ακατάλληλο εργαζόμενο τον 

οποίο δεν μπορεί να απολύσει λόγω νομικών υποχρεώσεων.  

 

Ως λιγότερο σημαντικοί λόγοι αναφέρονται η δυσκολία αξιολόγησης της 

ικανότητας ενός υποψηφίου να εκτελέσει συγκεκριμένα εργασιακά 

καθήκοντα, ανησυχία για επιπλέον χρόνο επίβλεψης και για άλλα κόστη, η 

ανησυχία ότι το άτομο με αναπηρία δεν θα λειτουργήσει το ίδιο καλά με 
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τους εργαζόμενους χωρίς αναπηρία, καθώς και έλλειψη υποψηφίων με 

αναπηρία. 

 

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι 

εργοδότες δεν προσλαμβάνουν εργαζόμενους με αναπηρία επειδή 

αισθάνονται ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρία δεν μπορούν να εκτελέσουν 

ουσιώδη εργασιακά καθήκοντα, και ότι οι εργοδότες κάνουν διακρίσεις εις 

βάρος των αιτούντων με αναπηρία. 

 

Σε ότι αφορά τη μη διατήρηση εργαζομένων με αναπηρία λόγοι που 

αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τη 

διαχείριση των αναγκών των εργαζομένων και ανησυχία ότι οι εργαζόμενοι 

που αποκτούν αναπηρία θα αποτελούν μια είδους υποχρέωση, είτε νομική 

είτε οικονομική. Ακολουθούν άλλοι λόγοι όπως ανησυχία για την απόδοση 

στην εργασία, αυξημένα κόστη, δυσκολία αξιολόγησης εάν ένας 

εργαζόμενος μπορεί να εκτελέσει την εργασία, και η πεποίθηση ότι το 

άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να εργαστεί. Μόνο ένας επιπλέον λόγος, η  

πεποίθηση ότι οι εργαζόμενοι που αποκτούν αναπηρία  γίνονται λιγότερο 

εξαρτώμενοι  (σε αντίθεση με τους αφοσιωμένους), δόθηκε  από 

περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες.  

 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στη μελέτη του WHO για την αναπηρία 

υπάρχει επίσης αναφορά στα πλεονεκτήματα της απασχόλησης των ατόμων 

με αναπηρία σε σχέση με την αγορά εργασίας. 

 

Αυτά αναφέρονται ως εξής:  

1. Μεγιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων 

2. Προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνοχής 

3. Διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού των ατόμων με αναπηρία σε 

ηλικία εργασίας 

 

Συνεπώς, η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία αυξάνει την ατομική 

ευημερία και παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε προσωπικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το προσδόκιμο ζωής έχει 

αυξηθεί με την πάροδο των ετών, οδηγώντας σε αύξηση των ατόμων με 

αναπηρία και σε αύξηση των χρόνιων ασθενειών. Το γεγονός αυτό δείχνει 

πως υπάρχουν πολύ καλύτερες συνθήκες υγείας και ιατρικής 

αποκατάστασης όλα αυτά τα χρόνια και εκτιμάται ότι ο αριθμός των 

ατόμων ηλικίας άνω των 60 αναμένεται να αυξηθεί κατά τις επόμενες 

δεκαετίες. 
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Ως συνέπεια αυτού, υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη για τον εργαζόμενο 

πληθυσμό, καθώς τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσουν να 

χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν 

ένα μεγάλο μέρος του εργαζόμενου πληθυσμού το οποίο παραμένει 

ανεκμετάλλευτο. Οπότε, η εμπλοκή αυτού του πληθυσμού μπορεί να 

συμβάλλει στο εθνικό προϊόν.  

 

Σε αυτό το παραδοτέο αναγνωρίζονται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των προκαταλήψεων και των 

στερεοτύπων, των εμποδίων στην εκπαίδευση, των εμποδίων 

προσβασιμότητας καθώς και των ανεπαρκών πολιτικών και πρακτικών. 
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1. Εμπόδια λόγω λανθασμένων αντιλήψεων, στερεοτύπων, 

προκαταλήψεων  

 

Σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην 

απασχόληση και την επιχειρηματικότητα είναι οι λανθασμένες αντιλήψεις 

σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων αυτών να λειτουργήσουν σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον. Αυτό πηγάζει από την ιδέα ότι τα άτομα με 

αναπηρία είναι λιγότερα παραγωγικά από τα άτομα χωρίς αναπηρία. 

Επίσης, μπορεί να υπάρχει άγνοια ή προκατάληψη σχετικά με τις νοητικές 

αναπηρίες και με τις προσαρμογές οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την 

απασχόληση. (World Report on Disability, 2011). Επιπλέον, διαφορετικά 

είδη αναπηρίας προκαλούν διαφορετικού βαθμού προκαταλήψεις. 

 

Έχει αναφερθεί ότι τα άτομα με ψυχική  αναπηρία, συγκεκριμένης εθνικής 

προέλευσης ή με δυσκολίες μάθησης είχαν λιγότερες πιθανότητες να βρουν 

ή να διατηρήσουν μια θέση εργασίας, ενώ υπάρχουν διαφορές στην 

κατάσταση, τον εργασιακό ρόλο και τις ευκαιρίες εξέλιξης ανάμεσα στους 

εργαζόμενους με αναπηρία και τους εργαζόμενους χωρίς αναπηρία (Hirst et 

al, 2004). 

 

Φαίνεται επίσης ότι υφίστανται αρκετοί μύθοι και προκαταλήψεις που 

συνδέονται με τα άτομα με αναπηρία και την αλληλεπίδραση τους με το 

χώρο εργασίας, όπως: 

1. Κανένας δεν πιστεύει σε στερεότυπα  

2. Ένα άτομο με αναπηρία είναι αυτό που βρίσκεται σε 

αναπηρικό αμαξίδιο , είναι τυφλό, έχει χάσει κάποιο άκρο ή 

κάτι παρόμοιο 

3. Ένας υποψήφιος για μια θέση εργασίας θα πρέπει να 

ενημερώσει τον εργοδότη για την αναπηρία του 

4. Εάν προκύψει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την αναπηρία 

ενός εργαζόμενου, είναι πιθανό να μετατραπεί σε μια διαμάχη 

η οποία θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

5. Το κόστος θα είναι μεγάλο για έναν εργοδότη ο οποίος θα 

προσλάβει ένα άτομο με αναπηρία 

6. Ένας εργαζόμενος με αναπηρία είναι απίθανο να συνεισφέρει 

όσο και ένας εργαζόμενος χωρίς αναπηρία 

7. Σε περίπτωση απόλυσης ατόμου με αναπηρία, ένας εργοδότης 

θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα θέση εργασίας για έναν 

εργαζόμενο με αναπηρία. 
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8. Άπαξ και ένας εργοδότης έχει προσλάβει άτομα με αναπηρία, 

δεν μπορεί να τα απολύσει. 

9. Είναι ακόμα αποδεκτό να αναφερόμαστε στα άτομα που δεν 

έχουν αναπηρία ως “αρτιμελείς”; 

 (Οι πιο σημαντικοί δέκα μύθοι σχετικά με την αναπηρία στο χώρο 

εργασίας, 2015) 

 

Στις επόμενες σελίδες επιχειρείται μια ανάλυση των ειδικών αυτών όρων 

και ειδικότερα των εννοιών της προκατάληψης, του στερεοτύπου, της 

διάκρισης και του (κοινωνικού) στίγματος. 

 

 

1.1 Προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις  

 

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σύνολο εννοιών το οποίο συνδέει την ανθρώπινη 

συμπεριφορά με τα εμπόδια που εμφανίζονται στη κοινωνία. Τέτοιου είδους 

συμπεριφορές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα άτομα που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία. 

 

Συμπεριφορές και στάσεις όπως “προκαταλήψεις” και “στερεότυπα” 

εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις όταν ο άλλος είναι άγνωστος, ή όταν 

υπάρχουν λίγες πληροφορίες γι’ αυτόν/αυτήν, ή ακόμα όταν υπάρχουν 

παραπλανητικές πληροφορίες για ένα άτομο ή μια ομάδα. 

 

Η λειτουργία αυτών των “μηχανισμών” του ανθρώπινου μυαλού είναι 

γνωστή και εφαρμόζεται σε πολλά άτομα και ομάδες. Ένα πολύ καλό 

παράδειγμα είναι η περίπτωση του φύλου. Παρά το γεγονός ότι το 

κοινωνικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα γίνεται ολοένα και μικρότερο, 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές οι οποίες εμφανίζονται στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι 

αλληλεπιδράσεις και οι αντιδράσεις διαμορφώνουν τη συμπεριφορά και την 

ταυτότητα του ατόμου. 

 

H Jan Morris περιγράφει (Jan Morris, 2002: 130) «Μας έχουν πει ότι το 

κοινωνικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων μικραίνει, αλλά μπορώ μόνο να 

αναφέρω ότι έχοντας, κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, την 

βιωματική εμπειρία  σε δύο ρόλους, μου φαίνεται ότι καμία πτυχή της 

ύπαρξης, καμία  στιγμή της ημέρας, καμία επαφή, καμία συμφωνία, καμία 

απόκριση,  οι οποίες  δεν είναι διαφορετικές  για τους άνδρες και για τις 

γυναίκες. Ο τόνος της φωνής που μου απευθύνονταν, η στάση του 

σώματος του ατόμου στην ουρά, η  ιδιαίτερη  αίσθηση στον  αέρα, όταν  



 

Αναγνώριση των εμποδίων στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία  Σελίδα 13 

 

έμπαινα  σε μια αίθουσα ή καθόμουν  σε ένα τραπέζι εστιατορίου, συνεχώς 

τόνιζε την αλλαγή μου του στάτους ". 

   

Η Jan Morris συνεχίζει την αφήγηση δείχνοντας πόσο σημαντική είναι η 

κοινωνική αντίδραση για το σχηματισμό των αντιλήψεων του ατόμου και 

την αίσθηση για τον εαυτό της. 

 

"Και αν οι απαντήσεις των άλλων άλλαζαν, το ίδιο έκανε και η δική μου. 

Όσο  πιο πολύ μου συμπεριφερόταν ως γυναίκα, τόσο πιο γυναίκα 

γινόμουν. Προσαρμοζόμουν θέλοντας και μη.  Αν είχε θεωρηθεί ότι ήμουν 

ανίκανη στο παρκάρισμα αυτοκινήτων, ή στο άνοιγμα μπουκαλιών, 

παραδόξως γινόμουν ανίκανη για να κάνω κάτι τέτοιο. Εάν μία  βαλίτσα  

θεωρούνταν πολύ βάρια για μένα, ανεξήγητα  νόμιζα κι εγώ το ίδιο για τον 

εαυτό μου". (Jan Morris, 2002: 130) 

 

Επομένως, όταν ο άλλος συμπεριφέρεται περιμένοντας μια αντίδραση, αυτό 

επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν οι 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα στις κοινωνικές καταστάσεις, ομάδες και 

άτομα.  Η προκατάληψη αποτελεί μια σημαντική έννοια για την 

συμπεριφορά των κοινωνικών ομάδων. 

  

Όπως οι Hogg & Vaughan αναφέρουν (2011: 357),η «προκατάληψη» 

συνδέεται με την «πρόωρη κρίση» Η διάκριση ως συμπεριφορά 

κατευθύνεται σε μια κοινωνική ομάδα (όπως οι Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, 

Ινδοί, μετανάστες). 

 

Οι  Allport (1954), Devine  (1989),  Bakanic (2009) ορίζουν την 

προκατάληψη περαιτέρω ως μια αρνητική ή εχθρική συμπεριφορά απέναντι 

στα μέλη μιας ομάδας, όχι λόγω των χαρακτηριστικών που έχουν, αλλά 

επειδή ανήκουν σε αυτήν την ομάδα (Allport, 1954; Devine, 1989; 

Bakanic, 2009).   

 

Η προκατάληψη μπορεί επίσης να συνδέεται με μια συμπεριφορά 

διάκρισης. Οι κοινωνικές αντιλήψεις, οι γνωστικές πεποιθήσεις, τα έντονα 

συναισθήματα μπορεί να έχουν μία αρνητική επίδραση ή να δημιουργήσουν 

μια εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε μια κοινωνική ομάδα. (Hogg & 

Vaughan, 2011: 358) 

 

Προτού προσεγγιστεί η έννοια της διάκρισης, είναι προτιμότερο να οριστεί 

η έννοια “στερεότυπο”. Το στερεότυπο είναι ένα ευρύ και αρνητικό σχήμα 

αξιολόγησης για τα μέλη μιας ομάδας. Ένα στερεότυπο μπορεί να είναι 

ενεργό, ακόμα και αν κάποιος έχει συνειδητοποιήσει την ύπαρξη του. 
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Φαίνεται ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στις προσωπικές πεποιθήσεις και 

τα πολιτιστικά στερεότυπα. Στο μοντέλο που προτείνεται από την Patricia 

Devine, οι προσωπικές πεποιθήσεις συναντούν το πολιτιστικό επίπεδο όπου 

υπάρχουν στερεότυπα. Τα στερεότυπα έχουν μια μακρά ιστορία 

ενεργοποίησης και συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση με τις προσωπικές 

πεποιθήσεις. Πράγματι, ένα άτομο μπορεί να βιώσει μια εσωτερική 

σύγκρουση ανάμεσα στις πεποιθήσεις οι οποίες είναι πιο πρόσφατες και τα 

στερεότυπα που είναι ριζωμένα μέσα του (Devine, 1989: 5). 

 

Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές είναι πιθανό να γίνουν προκαταλήψεις. Με 

αυτόν τον τρόπο, το προσωπικό επίπεδο συναντά το πολιτιστικό επίπεδο 

και επίσης η καθιερωμένη συμπεριφορά συγκρούεται με τις πρόσφατες 

πεποιθήσεις. Η διάκριση σχετίζεται με στερεοτυπικές συμπεριφορές και 

προκαταλήψεις. Η προκατάληψη αποτελεί μια συμπεριφορά, ενώ η 

διάκριση μια ενέργεια. 

 

Η διάκριση είναι μια διαδικασία κατά την οποία μέλη μίας ή περισσοτέρων 

ομάδων ή κατηγοριών στην κοινωνία στερούνται  προνομίων,  κύρους,  

ισχύος, νομικών δικαιωμάτων, ίσης νομικής προστασίας  και άλλων 

κοινωνικών πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα στα μέλη άλλων 

ομάδων. Η διάκριση είναι μια μορφή ρατσισμού όταν αυτοί που υφίστανται 

τη διάκριση αποτελούν μια φυλετική μειονότητα. (Hughes & Kroehler, 

2011: 217). 

 

Η προκατάληψη, το στερεότυπο και η διάκριση για τα άτομα με αναπηρία 

αποτελούν στάσεις και συμπεριφορές με μακρύ παρελθόν. 

 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην ανθρώπινη ιστορία, όπου άτομα με 

αναπηρία και ιδιαιτερότητες εκτέθηκαν σε τσίρκο, φεστιβάλ και άλλες 

εκδηλώσεις, βιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πολλαπλή και συνεχή 

διάκριση. Επίσης, πολλά δραματικά έργα βασίστηκαν στο ενδιαφέρον για 

την «ιδιαιτερότητα» ατομων με συγκεκριμένες αναπηρίες, όπως το 

“Elephant Man” του David Lynch, το “Satyricon” του Fellini και το “Notre 

Dame de Paris” του Victor Hugo (Hogg & Vaughan, 2011: 373). 

 

Παρά τα παραπάνω, είναι αδιαμφισβήτητο πως οι συμπεριφορές σε σχέση 

με τα άτομα με αναπηρία έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 35 χρόνια. Αυτό 

αληθεύει για τα άτομα με σωματική αναπηρία, αλλά δεν έχει πλήρως 

επεκταθεί στην ομάδα των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι δυτικές 

κοινωνίες τείνουν να παραμελούν τις νοητικές αναπηρίες και να μην 

λαμβάνουν υπόψη τις ευθύνες τους απέναντι στα άτομα αυτά.  
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Το γεγονός αυτό φαίνεται από την χαμηλή χρηματοδότηση για έρευνα 

σχετικά με τις ψυχικές αναπηρίες και την χαμηλή διάθεση πόρων για την 

θεραπεία ψυχιατρικών ασθενών. Από τη δεκαετία του 1980 εφαρμόστηκε 

πολιτική στην Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να 

αποσυλοποιηθούν οι ψυχιατρικά ασθενείς, χωρίς όμως να προβλέπεται η 

παροχή εναλλακτικών πόρων για την υποστήριξή  των ασθενών αυτών 

(Hogg & Vaughan, 2011: 373). 

 

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές διάκρισης. Οι διακρίσεις μπορεί να έχουν 

μια απροκάλυπτη πτυχή, αλλά μπορεί επίσης να μην είναι τόσο προφανείς. 

Αυτό το είδος των "κρυφών" διακρίσεων μπορεί να είναι: α) η απροθυμία 

για βοήθεια, β) ο προσχηματικός λόγος, γ) η αντίστροφη διάκριση (Hogg & 

Vaughan, 2011: 374-375). 

 

Η απροθυμία για βοήθεια στους ανθρώπους και τις κοινωνικές ομάδες που 

μειονεκτούν, βεβαιότατα επηρεάζει την προσπάθεια τους να βελτιώσουν τη 

θέση τους. Μια παθητική ή ενεργητική άρνηση για υποστήριξη των ατόμων 

με αναπηρία μπορεί να είναι ένα εμπόδιο για τη διεκδίκηση ίσων ευκαιριών. 

 

 Ο προσχηματικός λόγος αποτελεί μια πολύ μικρή πράξη για μια κοινωνική 

ομάδα ή μειονότητα. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται για να αποτρέψει  

κάποιος οποιαδήποτε κατηγορία για διάκριση και επίσης για να αρνηθεί πιο 

ενεργή βοήθεια στα μέλη μιας ομάδας. Επομένως, ο προσχηματικός λόγος 

μπορεί να οριστεί ως μια ενέργεια η οποία σχετίζεται με πολύ μικρές 

παραχωρήσεις σε πρόσωπα που ανήκουν σε μια μειονότητα, έτσι ώστε να 

αποτραπεί η ετικέτα των διακρίσεων 

 

Μερικές φορές ο προσχηματικός λόγος μπορεί να μετατραπεί 

σε αντίστροφη διάκριση η οποία αποτελεί μια ριζοσπαστική μορφή 

προσχηματικού λόγου και συμβαίνει όταν άτομα με προκατειλημμένη 

στάση αποκλίνουν από τη συνηθισμένη οδό ώστε να ευνοήσουν μέλη μιας 

ομάδας απέναντι στα οποία είναι προκατειλημμένα, περισσότερο από μέλη 

άλλων ομάδων (Hogg & Vaughan, 2011: 373). 

 

 

1.2 Στίγμα  

 

Οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις έχουν συγκεκριμένες αρνητικές 

επιδράσεις, προκαλώντας κάποια ενόχληση ή ακόμα και ταλαιπωρία στα 

θύματα. Μία από αυτές τις επιδράσεις είναι το στίγμα, το οποίο είναι 

αποτέλεσμα της προκατάληψης που στιγματίζει τις ομάδες και τα πρόσωπα 

που είναι μέλη των μειονοτικών ομάδων. 
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Ο όρος “στίγμα” συναντιέται σε διάφορες γλώσσες και έχει ρίζες οι οποίες 

μας οδηγούν στους αρχαίους Έλληνες και τη Λατινική γλώσσα. Η λέξη 

αρχικά συνδέθηκε με ένα σημάδι το οποίο γίνεται από ένα αιχμηρό 

αντικείμενο. Αναφέρεται επίσης ως τρύπημα ή σημάδι τατουάζ ή ακόμα και 

ως σήμα. Η ρίζα της λέξης προέρχεται από τα αρχαία Ελληνικά και τον όρο 

“stizein” που σημαίνει “μαρκάρω” ή “κάνω τατουάζ”. 

 

Όπως αναφέρει ο Erving Goffman (1990: 11), οι Έλληνες χρησιμοποίησαν 

αυτόν τον όρο για να αναφερθούν σε σημάδια στο σώμα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν κάτι ασυνήθιστο και αρνητικό για την 

ηθική κατάσταση του ατόμου. Αυτά τα σημάδια ήταν χαραγμένα ή έκοβαν 

το σώμα για να δείξουν ότι το άτομο είναι ένας προδότης, σκλάβος, 

βλάσφημος ή εγκληματίας. 

 

Το στίγμα συνδέεται με το σώμα, όπως ένα ανεξίτηλο σημάδι στο δέρμα το 

οποίο μπορεί να γίνει με ένα χτύπημα, ή όργανο χάραξης ή ακόμα και με 

καυτηρίαση. Μια άλλη πτυχή του στίγματος  συνδέεται με μια ηθική κηλίδα. 

Το στίγμα προσδιορίζεται σε σχέσεις που είναι κοινωνικά καθορισμένες. Και 

είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει ορισμένα αρνητικά και 

απαξιωτικά χαρακτηριστικά. 

 

Το στίγμα μπορεί να οριστεί ως τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά ή τα 

γνωρίσματα που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα (Crocker, Major & Steele, 

1998, p. 505). Αυτά τα χαρακτηριστικά μεταδίδουν μια κοινωνική 

ταυτότητα η οποία υποτιμάται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο 

(Hogg & Vaughan, 2011: 376). 

 

Κάθε κοινωνικός περίγυρος καθιερώνει τις κατηγορίες ανθρώπων που είναι 

πιθανόν να συναντήσει κανείς σ' αυτόν Οι κανονικότητες της κοινωνικής 

συνεύρεσης σε καθιερωμένους περίγυρους μας επιτρέπουν να 

αντιμετωπίζουμε αναμενόμενους άλλους χωρίς ιδιαίτερη προσοχή ή σκέψη. 

Οι κανονικότητες της κοινωνικής συνεύρεσης σε καθιερωμέ νους 

περίγυρους μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε αναμενόμενους άλλους 

χωρίς ιδιαίτερη προσοχή ή σκέψη….   

(Goffman, 1990: 12) 

 

Το κοινωνικό στίγμα συνδέεται με δύο στοιχεία: ορατότητα/δυνατότητα 

κάλυψης και δυνατότητα ελέγχου. Στην περίπτωση ορατού στίγματος, το 

άτομο ή η ομάδα που είναι στιγματισμένη, δεν μπορούν να αποφύγουν τη 

διάκριση εναντίον τους. Στην περίπτωση κρυφού στίγματος, τα 

στιγματισμένα πρόσωπα μπορούν να αποφύγουν την εμπειρία της 

προκατάληψης ( Hogg & Vaughan , 2011 : 376 ). Τέλος, σε ελεγχόμενο 

στίγμα οι άνθρωποι που στιγματίζονται έχουν την ευθύνη να επιλέξουν 
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(παχυσαρκία , κάπνισμα). Ή ακόμα καλύτερα, αν θέλουμε να αναφέρουμε 

μια συλλογική διάσταση του όρου στίγμα : 

 

Μπορούν να αναφερθούν τρεις διαφορετικοί τύποι στίγματος. Καταρχήν 

υπάρχουν οι φυσικές παραμορφώσεις. Έπειτα, υπάρχουν οι ατέλειες του 

χαρακτήρα όπως  αδύναμη θέληση, τυραννικά ή αφύσικα πάθη, επίβουλες 

ή άκαμπτες πεποιθήσεις και ατιμία.  Τέλος,  υπάρχει το στίγμα της φυλής, 

έθνους, και θρησκείας το οποίο μπορεί να μεταδοθεί μέσω της καταγωγής 

και να “μολύνει” όλα τα μέλη μιας οικογένειας (Goffman, 1990: 14). 

Ως μια κοινωνική σχέση, το στίγμα έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία. Μπορεί να  

νομιμοποιήσει μια κατάσταση που κυριαρχείται από ανισότητες και τα 

προνόμια της άρχουσας τάξης. Οι κοινωνικές ομάδες που ευνοούνται θα 

διασφαλίσουν ότι το στίγμα παραμένει στη θέση του, δεδομένου ότι 

εξυπηρετεί την παρούσα κατάσταση1. 

 

Συνεπώς, υπάρχει ένα αόρατο “νήμα” το οποίο συνδέει το στίγμα με την 

ανισότητα και την δύναμη. Υπό αυτήν την έννοια, το στίγμα μπορεί να γίνει 

εμπόδιο για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα άτομα με αναπηρία. 

Αρνητικές εικόνες, γλώσσα που μειώνει τους άλλους, στερεότυπα και 

στίγμα έχουν μια μακρόχρονη παρουσία, ειδικά σε σχέση με τα άτομα με 

αναπηρία σε όλον τον κόσμο (WHO, 2011: 6). 

 

Υπάρχει επίσης μια σύνδεση ανάμεσα στο στίγμα και την πολιτική. Το 

στίγμα που ορίζεται για μια ομάδα ή ένα άτομο, εξαρτάται από το ποιος 

ορίζει και ποιος έχει την εξουσία να συνδέσει τους ορισμούς (Hughes & 

Kroehler, 2011: 136). 

 

Το στίγμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική κατασκευή η οποία 

εξυπηρετεί τους ανθρώπους και τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε 

θέση ισχύος. Επίσης, αληθεύει ότι τα άτομα με αυτό το προνόμιο θα 

θέλουν να διαφυλάξουν τα οφέλη τους και να προστατέψουν την ισχύουσα 

κατάσταση. 

 

Τελικά, το στίγμα μπορεί να οριστεί ως ένα συγκεκριμένο είδος σχέσης 

ανάμεσα στην ιδιότητα/ το στερεότυπο/ την προκατάληψη. Υπό αυτήν την 

έννοια υπάρχει μια αλληλοσύνδεση ανάμεσα στις έννοιες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

                                                            
1 For this aspect of stigma the reader can see Jost & Banaji, 1994; Jost & Kramer, 2002, as it is referred in Hogg & 

Vaughan, 2011: 376 
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1.3 Δεδομένα σχετικά με την άνιση μεταχείριση στην εργασία 

 

Σε ότι αφορά τις προαναφερόμενες συνθήκες και τις επιπτώσεις τους στο 

εργασιακό περιβάλλον, διεξήχθη το 2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο η έρευνα 

“Τhe Fair Treatment at Work Survey” με ένα δείγμα 502 ατόμων με 

αναπηρία, από την οποία προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Τα άτομα με αναπηρία είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες σε 

σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, να απαντήσουν ότι είχαν 

βιώσει κάποια μορφή άνισης μεταχείρισης, διάκρισης, 

εκφοβισμό ή παρενόχληση στην εργασία τα προηγούμενα δύο 

χρόνια (27% σε σχέση με 17%). 

 Συγκεκριμένα, 19% των ατόμων με αναπηρία απάντησαν ότι 

είχαν βιώσει άνιση μεταχείριση, 12% διάκριση, 2% 

σεξουαλική παρενόχληση και 14% εκφοβισμό  ή άλλου είδους 

παρενόχληση. 

 Τα άτομα με αναπηρία είχαν επίσης μεγαλύτερες πιθανότητες 

να απαντήσουν ότι είχαν βιώσει άλλα περιστατικά τα 

προηγούμενα δύο χρόνια με “αρνητικό τρόπο”, από 

συναδέλφους και πελάτες.  

 Πάνω από το ένα τρίτο των ερωτώμενων, συγκεκριμένα 37% 

απάντησαν ότι τους είχαν συμπεριφερθεί με αγένεια, 23% ότι 

είχαν προσβληθεί, 14% ότι είχαν δεχτεί εξευτελισμό ή 

περίγελο σε σχέση με τη δουλειά τους και 9% ότι είχαν βιώσει 

πραγματική φυσική βία στην εργασία (Coleman et all, 

2013:39) 

 

Οι δύο επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

σε ερωτήσεις σχετικά με προβλήματα στους χώρους εργασίας. Οι 

απαντήσεις προέρχονται από ερωτώμενους οι οποίοι εργάζονταν την εποχή 

που έγινε η συνέντευξη, ή είχαν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δύο 

προηγούμενων ετών, είτε σε μόνιμη βάση είτε ως εποχιακοί εργαζόμενοι. 

 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, 19% των ατόμων με αναπηρία 

ανέφεραν άνιση μεταχείριση σε σχέση με 13% των ατόμων χωρίς 

αναπηρία, 12% των ατόμων με αναπηρία σε σύγκριση με 7% των ατόμων 

χωρίς αναπηρία ανέφεραν διάκριση, ενώ 14% σε σύγκριση με 6% 

αντίστοιχα ανέφεραν άλλες μορφές εκφοβισμού ή παρενόχλησης. 
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Πίνακας 1: Εμπειρία άνισης μεταχείρισης, διάκρισης, εκφοβισμού  ή 

παρενόχλησης στην εργασία, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, 

Μεγάλη Βρετανία, 2008 

 

 

 

   

Η εμπειρία κάποιου είδους άνισης μεταχείρισης, διάκρισης, εκφοβισμού  ή 

παρενόχλησης στην εργασία είναι σημαντικά υψηλότερη ανάμεσα στα 

άτομα με αναπηρία (27 τοις εκατό) σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία 

(17 τοις εκατό) (Coleman et all, 2013). 

 

Οι συμμετέχοντες επίσης ρωτήθηκαν εάν είχαν βιώσει άλλου είδους 

αρνητικά περιστατικά τα οποία θα συνιστούσαν εκφοβισμό ή παρενόχληση, 

από ανθρώπους με τους οποίους εργάζονται και από πελάτες. 

 

37% των ατόμων με αναπηρία δήλωσαν ότι τους είχαν συμπεριφερθεί με 

ασεβή ή αγενή τρόπο σε σύγκριση με 25% των ατόμων χωρίς αναπηρία, 

ενώ ποσοστό 23% των ατόμων με αναπηρία είπαν ότι είχαν δεχτεί 

προσβλητικά σχόλια σε σύγκριση με ποσοστό 17% των ατόμων χωρίς 

αναπηρία. 14% των ατόμων με αναπηρία είχαν ταπεινωθεί η γελοιοποιηθεί 

σε σχέση με την εργασία τους και 9% είχαν βιώσει πραγματική φυσική βία 

στην εργασία σε σύγκριση με ποσοστά 8% και 5% των ατόμων χωρίς 

αναπηρία αντίστοιχα. 
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Πίνακας 2: Αρνητικές εμπειρίες στην εργασία, κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων ετών, Μεγάλη Βρετανία, 2008 

 

 

 

Επιπλέον, 17% των ανέργων με αναπηρία οι οποίοι αναζητούσαν εργασία 

απάντησαν ότι είχαν περιορισμούς στο είδος ή την ποσότητα της εργασίας 

που θα μπορούσαν να εκτελέσουν λόγω της στάσης των εργοδοτών ή των 

συναδέλφων τους. 

 

Επίσης, στην ίδια έρευνα εξετάστηκε η φύση της άνισης μεταχείρισης, οι 

λόγοι για άνιση μεταχείριση και ποιος ήταν υπεύθυνος. Τα κύρια 

συμπεράσματα ήταν: 

 

 Οι ερωτώμενοι με αναπηρία απάντησαν ότι οι κύριοι λόγοι για άνιση 

μεταχείριση στην εργασία ήταν η στάση ή η προσωπικότητα των άλλων 

(52%) ή οι σχέσεις στην εργασία (43%); 30% είπαν ότι η άνιση 

μεταχείριση που είχαν βιώσει οφειλόταν στην αναπηρία ή την 

κατάσταση τους. 

 Ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία που είχαν εργαστεί τα τελευταία δύο 

χρόνια, 7% είπαν ότι κατά τη χρονική αυτή περίοδο είχαν βιώσει άνιση 

μεταχείριση ή διάκριση στην εργασία λόγω της αναπηρίας τους, της 

μακροχρόνιας ασθένειας τους ή άλλου προβλήματος υγείας. Σύμφωνα 

με την έρευνα “Life Opportunities Survey”, 6% αυτών που εργάζονται 

στην παρούσα φάση έχουν δεχτεί άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη 

ή τους συναδέλφους τους κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 

μηνών εξαιτίας μιας κατάστασης υγείας, μιας ασθένειας ή αναπηρίας. 

 Η άνιση μεταχείριση και η διάκριση ενάντια στα άτομα με αναπηρία 

στην εργασία παίρνει διάφορες μορφές, κυρίως: ως προς το είδος της 

εργασίας που προσφέρεται στα άτομα με αναπηρία, ως προς το γεγονός 

ότι αγνοούνται, ως προς τις ώρες εργασίας, την αξιολόγηση της 

απόδοσης στην εργασία ή την εκτίμηση, και ως προς τον φόρτο 

εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα “Life Opportunities Survey” η άνιση 
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μεταχείριση συνδέθηκε συχνά με το γεγονός ότι τα άτομα αναλάμβαναν 

λιγότερες ευθύνες από αυτές που επιθυμούσαν. 

 Ο εργοδότης ή ο διευθυντής είναι το πιθανότερο πρόσωπο να 

κατονομασθεί για άνιση μεταχείριση στην εργασία, σύμφωνα με το 68% 

των συμμετεχόντων στην έρευνα “The Fair Treatment at Work Survey” 

και το 78% των συμμετεχόντων στην έρευνα “Life Opportunities 

Survey”. 

  Η έρευνα “The Fair Treatment at Work Survey” δείχνει ότι πάνω από τα 

μισά άτομα με αναπηρία που είχαν βιώσει ένα πρόβλημα στο χώρο 

εργασίας είπαν πως προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα ανεπίσημα 

(58%), ενώ ποσοστό 72% είπαν ότι συζήτησαν το θέμα με τον 

εργοδότη τους. Επίσης, 40% είπαν ότι είχαν μια επίσημη συνάντηση και 

35% υπέβαλλαν γραπτώς τα παράπονα τους. Στο 4% των 

περιπτώσεων, τα άτομα με αναπηρία που απάντησαν είχαν κάνει αίτηση 

στην επιθεώρηση εργασίας.  

 Τα άτομα με αναπηρία ήταν πιο πιθανό να έχουν βιώσει ένα αρνητικό 

αποτέλεσμα από ένα πρόβλημα στο χώρο εργασίας σε σχέση με τα 

άτομα χωρίς αναπηρία, το οποίο επηρέασε τη φυσική τους υγεία και 

κατάσταση (48%), τη ψυχολογική τους υγεία και κατάσταση (47%), 

την οικονομική τους κατάσταση (31%) και τις προσωπικές τους σχέσεις 

(29%)  (Coleman et all 2013). 

 

Επιπρόσθετα σε μια άλλη έρευνα που διεξήχθη από τους OPM & Ipsos, 

2014 σε συνεργασία με φορείς αναπηρίας, καταγράφηκε ότι άτομα με 

αναπηρία τα οποία επιθυμούν να εργαστούν, αντιμετωπίζουν έντονα 

προβλήματα διάκρισης όταν κάνουν αίτηση για μια θέση εργασίας. 

 

Πολλοί από τους συμμετέχοντες πίστευαν ότι το στίγμα είναι ο λόγος για 

τον οποίο οι εργοδότες δεν είναι πρόθυμοι να προσλάβουν άτομα με 

αναπηρία. Αυτό συνδυάζεται με τους μύθους σχετικά με την αναπηρία και 

την απασχόληση, όπως ότι τα άτομα με αναπηρία είναι λιγότερο 

παραγωγικά, παίρνουν περισσότερες ημέρες άδειας, είναι λιγότερο 

αποδοτικά, είναι αναξιόπιστα οπότε θεωρούνται ως μια ριψοκίνδυνη 

επένδυση. 

 

Άλλοι υποστήριξαν ότι οι εργοδότες θεωρούν πως η αναπηρία και η 

ασθένεια είναι το ίδιο, συνεπώς υποθέτουν ότι τα άτομα με αναπηρία θα 

χρειαστούν περισσότερες ημέρες άδειας, ενώ κάποιοι συμμετέχοντες 

πιστεύουν ότι οι εργοδότες δεν  εφαρμόζουν αρκετά την νομοθεσία περί 

ισότητας σε ότι αφορά την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. 
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Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η ανεπαρκής υποστήριξη ή 

βοήθεια από τα κέντρα εύρεσης εργασίας. Μερικοί συμμετέχοντες δήλωσαν 

ότι δεν έλαβαν βοήθεια από το προσωπικό στα κέντρα εύρεσης εργασίας 

λόγω της έλλειψης εμπειρίας ή της μικρής εμπειρίας σε μισθωτή εργασία ή 

γιατί έψαχναν για εργασία μερικής απασχόλησης. Το πιο σημαντικό 

συμπέρασμα σχετικά με αυτό είναι ότι τα άτομα με αναπηρία κατάφεραν να 

λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη.  

 

Αρκετά άτομα, κυρίως με ψυχική, εξέφρασαν προσωπικούς φόβους και 

ανησυχίες οι οποίες οδηγούν σε διστακτικότητα στην αναζήτηση εργασίας. 

Ανησυχούσαν για τη διαδικασία και πίστευαν ότι το παραγόμενο άγχος θα 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία τους, ενώ κάποιοι δήλωσαν ότι μια 

δυνητική απόρριψη θα επηρέαζε την αυτοεκτίμηση τους. 

 

Σε ότι αφορά το ελληνικό πλαίσιο, σε μια έρευνα η οποία διεξήχθη από την 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ανάμεσα στο 

γενικό πληθυσμό το 2013, 59,1% των συμμετεχόντων απάντησαν πως η 

πρόσβαση στην απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία έχει χειροτερέψει 

τα προηγούμενα τρία χρόνια και το 66,2% απάντησε ότι περιπτώσεις 

κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε άτομα με 

αναπηρία έχουν είτε αυξηθεί είτε παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. 

(Ε.Σ.Α.μεΑ., 2013). 

 

Τέλος, είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός εμποδίζει την 

πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 

αναζήτηση εργασίας. Επίσης, οι χαμηλές προσδοκίες των ατόμων με 

αναπηρία σχετικά με την ικανότητα τους να εργαστούν, μπορεί να 

περιορίσουν την επιθυμία τους να βρουν εργασία  (World Report on 

Disability, 2011). 
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2. Εμπόδια στην εκπαίδευση  

 

Ένα σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην 

απασχόληση είναι η έλλειψη προσβασιμότητας στην εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση, όπως και η κατάρτιση, είναι σημαντικοί παράγοντες ώστε να 

βρει κάποιος εργασία και να βγάζει ένα λογικό εισόδημα. Ωστόσο, τα παιδιά 

με αναπηρία συχνά στερούνται τη δυνατότητα επίσημης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για τις δυνατότητες τους. 

 

Σε ερώτηση σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης για την εύρεση 

εργασίας, η οποία ετέθη στο πλαίσιο έρευνας “για την εργασιακή 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρία τα οποία βιώνουν οποιαδήποτε μορφή 

διακρίσεων και ανισοτήτων” η οποία διεξήχθη το 2003 στο πλαίσιο της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας   EQUAL και του προγράμματος “Proklisi”, 

περίπου το 50% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι 

σπουδές είχαν μεγάλη έως μέτρια σημασία για την απασχόληση τους. Το 

ποσοστό των γυναικών που δήλωσαν ότι οι σπουδές τους συνέβαλλαν 

θετικά στην απασχόληση ήταν υψηλότερο από αυτό των αντρών 

(Μαγούλιος και Τριχοπούλου 2012). 

 

Έχει βρεθεί πως ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αποκτάται 

από άτομα με αναπηρία είναι θετικά συσχετισμένο με την απασχόληση 

(Achtenberg T. J. et all (2009). Επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης συνδέθηκε με χαμηλότερες πιθανότητες 

απασχόλησης σε σύγκριση με επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας ή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίσης βρέθηκε ότι οι γυναίκες είχαν 

χαμηλότερη πιθανότητα να προσληφθούν σε σχέση με τους άντρες. 

 

Η εκπαίδευση είναι σημαντικός παράγοντας για την προσωπική ευημερία 

όπως επίσης ένας τρόπος για να περιοριστούν τα κοινωνικά και οικονομικά 

κόστη. Το δικαίωμα για εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία δηλώνεται 

ρητά στο Άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία, όπου αναφέρεται η ανάγκη οι κυβερνήσεις να διασφαλίσουν 

ισότιμη πρόσβαση σε ένα “σύστημα ενταξιακής εκπαίδευσης  για όλα τα 

επίπεδα” και να παρέχουν εύλογες προσαρμογές και προσωπικές υπηρεσίες 

υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία ώστε να διευκολυνθεί η εκπαίδευση 

τους. 

 

 

 

 

 



 

Αναγνώριση των εμποδίων στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία  Σελίδα 24 

 

Το 2007, το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία με επίπεδο εκπαίδευσης 

χαμηλότερο από ανώτατη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήταν σχεδόν 

διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων χωρίς αναπηρία (Πίνακας 

1). 

 

Πίνακας 1: Ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας με χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, βάσει της κατάστασης αναπηρίας, τέλη δεκαετίας 2000 2 
 

 

 

Πηγή: OECD, 2010 

 

Επίσης, το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπηρία 

έχει επιδεινωθεί για τις νεότερες ηλιακές ομάδες. Ο πίνακας 2 παρακάτω 

δείχνει ότι το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην ηλικία των 20 και 30 

με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό 

για τα άτομα χωρίς αναπηρία ενώ το χάσμα είναι μικρότερο μεταξύ των 

ατόμων με αναπηρία ηλικίας 50-59 και 60-64 και των ατόμων χωρίς 

αναπηρία για τις ίδιες ηλικιακές ομάδες. 
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Πίνακας 2 : Άτομα με αναπηρία με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχέση 

με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία, ανά ηλικιακή ομάδα, τέλη 

2000 
 

 

 

Πηγή: OECD, 2010 

 

  

Επιπλέον, το 2014 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 

οποία διεξήχθη από την OPM (εστιασμένες ομάδες  και ποιοτικές 

συνεντεύξεις) και την   Ipsos MORI (εθνική έρευνα ),σε συνεργασία με τον 

φορέα αναπηρίας SCOPE  με στόχο την κατανόηση των προτεραιοτήτων 

για αλλαγή των ατόμων με αναπηρία. 

 

Στην έρευνα αυτή, αναφέρεται ότι, σε σχέση με την εκπαίδευση, πολλά 

εμπόδια προκύπτουν στις σχολικές αίθουσες, και στο εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα, που επηρεάζουν το αίσθημα εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης.   
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Τα νεαρά άτομα έχουν επισημάνει αρνητικές εμπειρίες στην εκπαίδευση, 

ειδικότερα στα σχολεία γενικής αγωγής. Πολλά από αυτά τα άτομα έχουν 

δεχτεί εκφοβισμό από τους συμμαθητές τους χωρίς αναπηρία και δήλωσαν 

ότι αισθάνονται πολύ δυστυχισμένα και απομονωμένα. Οι μαθητές με 

αναπηρία που άλλαξαν σχολεία, από γενικά αγωγής σε ειδικά αγωγής, 

ένιωσαν περισσότερο ενταγμένοι. Επίσης, έχουν αναφερθεί θέματα που 

αφορούν την έλλειψη προσωποποιημένης βοήθειας και υποστήριξης. 

 

Ακόμα, αναφέρθηκε ότι οι συμμετέχοντες βίωσαν διάκριση σε ότι αφορά το  

στίγμα και ανακριβείς υποθέσεις. Οι εκπαιδευτικοί είχαν λιγότερες 

προσδοκίες από τους μαθητές με αναπηρία, δεν τους ενθάρρυναν να 

εξελιχθούν περαιτέρω και να πετύχουν τους στόχους τους και υπήρχαν 

μαρτυρίες από φοιτητές ότι οι διδάσκοντες δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή 

των μαθητών αυτών σε κάποιο μάθημα με τη δικαιολογία ότι ήταν πολύ 

προχωρημένο γι’ αυτούς. 

 

Σε έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναπηρία (2011), 

ως εμπόδια στην εκπαίδευση και σχολικά προβλήματα αναφέρονται τα 

παρακάτω: 

 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης και παιδαγωγία: χρειάζονται ευέλικτες 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ώστε να υπάρξει ανταπόκριση 

ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε μαθητή όπως 

μέθοδοι διδασκαλίας, εκπαιδευτικό υλικό σε προσβάσιμη μορφή. 

Όταν τα παραπάνω απουσιάζουν υπάρχει υψηλότερο ρίσκο 

αποκλεισμού για τα παιδιά με αναπηρία.  

 Ανεπαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη για τους δασκάλους: οι τάξεις 

είναι συχνά υπερπλήρεις, οι δάσκαλοι δεν έχουν το χρόνο να 

υποστηρίξουν τις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά, υπάρχει έλλειψη 

ειδικής εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι και οι βοηθοί τάξης επίσης 

απουσιάζουν. 

 Φυσικά εμπόδια: Υπάρχουν πολλά φυσικά εμπόδια τα οποία 

αποκλείουν τους μαθητές με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στα 

σχολικά κτίρια, αλλά ακόμα και όταν έχουν, μπορεί να υπάρχουν 

προβλήματα σχετικά με τις σκάλες, τους στενούς διαδρόμους, 

ανάρμοστες θέσεις ή μη προσβάσιμες τουαλέτες στο ευρύτερο 

σχολικό περιβάλλον. 

 Ετικετοποίηση: η ετικετοποίηση των παιδιών έχει αρνητικές 

επιδράσεις όπως στιγματοποίηση, απόρριψη από τους συνομήλικους, 

χαμηλότερες προσδοκίες, και περιορισμένες δυνατότητες. Μια δράση 

ενάντια στην ετικετοποίηση, όπως έχει δείξει σχετική έρευνα στις 
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ΗΠΑ, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για την ένταξη των 

παιδιών.3 

 Συμπεριφορικά εμπόδια: αυτά περιλαμβάνουν χαμηλές προσδοκίες 

για τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. 

 Βία, εκφοβισμός, και κατάχρηση: Τα παιδιά με αναπηρία 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να δεχτούν βία από τους 

δασκάλους, από άλλα μέλη του προσωπικού, και από τους 

συνομήλικους. 

  

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ισότιμη 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και ίση ποιότητα υπηρεσιών. Καθώς υπάρχει 

ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση, 

χαμηλότερες δεξιότητες και προσόντα οδηγούν σε μακροπρόθεσμες 

συνέπειες για την απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Huang HH, Diamond KE. Early childhood teachers’ ideas about including children with disabilities in 

programs designed for typically developing children. International Journal of Disability 

Development and Education, 2009,56:169-182. 



 

Αναγνώριση των εμποδίων στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία  Σελίδα 28 

 

 

3. Εμπόδια στην πρόσβαση 

 

Τα δομημένα περιβάλλοντα, τα συστήματα μεταφοράς και τα μέσα 

πληροφόρησης είναι σε πολλές περιπτώσεις απροσπέλαστα. Η έλλειψη 

πρόσβασης στις μεταφορές μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποτελέσει 

σημαντικό εμπόδιο για ένα άτομο με αναπηρία στην πρόσβαση στην 

εργασία και μια αιτία που αποτρέπει άτομα με αναπηρία από το 

αναζητήσουν εργασία. Φυσικά εμπόδια μπορεί ακόμη να υπάρχουν στην 

πρόσβαση σε συνεντεύξεις εργασίας, στην πρόσβαση στον ίδιο τον χώρο 

εργασίας και στην παρακολούθηση εκδηλώσεων με συναδέλφους. 

 

Η έλλειψη πρόσβασης στην πληροφορία μπορεί να αποτελεί σημαντικό 

εμπόδιο για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες σε δραστηριότητες όπως η 

διαδικασία εύρεσης εργασίας, εκπαίδευση στο εργασιακό περιβάλλον και η 

επικοινωνία με εργοδότες, συναδέλφους και πελάτες. Σε πολλές 

περιπτώσεις η πληροφόρηση δεν παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή. 

 

Κύριο λόγο για τα παραπάνω μπορεί να αποτελέσει το γεγονός ότι το 

δομημένο περιβάλλον και οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί στα 

πρότυπα ενός «τυπικού» χρήστη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

καλύψουν όλο το φάσμα των αναγκών των δυνητικών χρηστών. Με βάση 

αυτή την προσέγγιση, τα εμποδιζόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, των παιδιών, ατόμων με 

«ασυνήθεις» σωματικές διαστάσεις κλπ, δεν μπορούν να συμμετάσχουν 

ισότιμα στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αξίζει ακόμη να 

σημειωθεί ότι προβλέψεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων 

εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσμού. 

 

Στο άρθρο 27 η Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία των 

Ηνωμένων Εθνών ορίζει: «Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των 

ΑμεΑ στην εργασία, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το 

δικαίωμα στη δυνατότητα να ζήσουν από την εργασία που έχουν επιλέξει 

με ελεύθερη βούληση ή για την οποία έχουν γίνει αποδεκτά στην αγορά 

εργασίας και σε περιβάλλον απασχόλησης που είναι ανοικτό, έχει τις 

προδιαγραφές για ένταξη και είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ. Τα Κράτη Μέρη 

διασφαλίζουν και προωθούν την πραγματοποίηση του δικαιώματος στην 

εργασία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν αναπηρία κατά 

τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων…» 
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Η έννοια της «προσβασιμότητας» αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος που επιτρέπουν την ασφαλή, άνετη και αυτόνομη πρόσβαση 

σε υπηρεσίες και αγαθά (E.S.AmeA, 2008: 212). Η πρόσβαση πρέπει να 

λαμβάνει χώρα χωρίς διακριση βάσει φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων 

χαρακτηριστικών. Ο όρος αναφέρεται επίσης στη λειτουργικότητα, δηλαδή 

στη δυνατότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία. Ακόμη, 

αναφέρεται στην επικοινωνία και στη δυνατότητα πρόσβασης στην 

πληροφορία. (E.S.AmeA, 2008: 212). 

 

Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 79/A’/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 ηλεκτρονικές) και τα 

αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 

 

Μια ακόμη σημαντική έννοια που περιγράφεται στη Σύμβαση για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών είναι αυτή της  

«εύλογης προσαρμογής». Αυτή αναφέρεται στις απαραίτητες και 

κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα 

δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη 

περίπτωση, προκειμένου  να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η 

απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, (άρθρο 2 της 

σύμβασης). Αυτές οι τροποποιήσεις αναμένονται να μειώσουν τις διακρίσεις 

στην απασχόληση, αυξήσουν την προσβασιμότητα των χώρων εργασίας, 

και να αλλάξουν τις προκαταλήψεις σχετικά με την ικανότητα των ατόμων 

με αναπηρία να εργαστούν αποδοτικά. Παραδείγματα εύλογων 

προσαρμογών συνιστούν διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευσης 

προσωπικού προσβάσιμες σε όλους, προσαρμογή του περιβάλλοντος 

εργασίας, προσαρμογή ωραρίου και άλλων χαρακτηριστικών της εργασίας, 

παροχή υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

 

Η αυξανόμενη ανάγκη για περιβάλλοντα και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν 

ισότητα, προσβασιμότητα και χρηστικότητα σε όλους τους χρήστες 

οδήγησε στην ανάπτυξη της προσέγγισης του «σχεδιασμού για όλους». 

 

Η έννοια του «σχεδιασμού για όλους» περικλείει όλες τις επι μέρους 

έννοιες του προσβάσιμου σχεδιασμού, του οικουμενικού σχεδιασμού, του 

σχεδιασμού χωρίς εμπόδια και του προσαρμοσμένου περιβάλλοντος. Παρά 

τις διαφοροποιήσεις τις παραπάνω έννοιες, η κύρια ιδέα παραμένει ότι το 
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δομημένο περιβάλλον και οι υπηρεσίες απαιτείται να σχεδιαστούν με τέτοιο 

τρόπο ώστε όλοι οι χρήστες τους, ανεξαρτήτως κινητικότητας, ηλικίας, 

φύλου, κουλτούρας, διαστάσεων, αισθητηριακής λειτουργικότητας να 

μπορούν να χρησιμοποιούν το περιβάλλον και να συμμετέχουν ισότιμα σε 

καθημερινές δραστηριότητες. Στις μέρες μας οι όροι «οικουμενικός 

σχεδιασμός» και «σχεδιασμός για όλους» δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά 

στην καθημερινή χρήση τους. 

 

Η Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων 

Εθνών ορίζει ως καθολικό σχεδιασμό τον σχεδιασμό προϊόντων, 

περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, στη μεγαλύτερη δυνατή 

έκταση, χωρίς ανάγκη  προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού. Ο όρος 

«καθολικός σχεδιασμός» δεν θα αποκλείει τις υποβοηθητικές συσκευές για 

συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται.  

 

Προκειμένου να οριστεί καλύτερα η έννοια αναπτύχθηκαν οι παρακάτω 

επτά αρχές που περιλαμβάνουν: 

1) Δίκαιη Χρήση: Ο σχεδιασμός δεν μειώνει ούτε στιγματίζει καμία 

ομάδα ανθρώπων. 

2) Ευελιξία στη Χρήση: Ο σχεδιασμός φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα 

ατομικών προτιμήσεων και ικανοτήτων.  

3) Απλή Διορατική Χρήση: Η χρήση του σχεδιασμού είναι εύκολα 

κατανοητή, άσχετα με την εμπειρία του χρήστη, τις γνώσεις του 

και τις γλωσσικές του δεξιότητες. 

4) Αντιληπτή Ενημέρωση: Ο σχεδιασμός παρέχει όλες τις 

απαραίτητες για τον χρήστη πληροφορίες, άσχετα με τις 

περιβάλλουσες συνθήκες ή τις αισθητήριες ικανότητες του 

χρήστη. 

5) Ανοχή του Λάθους: Ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τα ρίσκα και τις 

ατυχείς συνέπειες των μη σκόπιμων ενεργειών. 

6) Μικρή Σωματική Προσπάθεια: Ο σχεδιασμός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και άνετα με ένα ελάχιστο 

κόπωσης. 

7) Μέγεθος και Χώρος για Προσέγγιση και Χρήση: Με τον σχεδιασμό 

παρέχεται άφθονος χώρος για την προσέγγιση, τον χειρισμό και 

την χρήση όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών, άσχετα με 
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τις σωματικές διαστάσεις του χρήστη και το μέγεθος και την 

έκταση της αναπηρίας του. 

(The Center for Universal Design, 1997) 

 Η αρχή της δίκαιης χρήσης στοχεύει στο να εξασφαλίσει σχέδια τα 

οποία θα είναι χρήσιμα και μπορούν να απευθυνθούν σε κοινό με 

διαφορετικές ικανότητες. Αυτή η αρχή συνεπάγεται ότι εντελώς ίδια 

μέσα πρέπει να παρέχονται σε όλους τους χρήστες και, σε 

περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τα παρεχόμενα μέσα 

απαιτείται να είναι αντίστοιχα. Παροχές που σχετίζονται με την 

ιδιωτικότητα και την ασφάλεια θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

όλους τους χρήστες, με τον στόχο να είναι ο σχεδιασμός να 

απευθύνεται σε όλους. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει τις διακρίσεις 

ανάμεσα στους χρήστες. Για παράδειγμα, αντί για τη χρήση μια 

ξεχωριστής, προσβάσιμης, εισόδου η δημιουργία μιας προσβάσιμης 

αυτόματης θύρας συνάδει με τη λογική της ισότιμης χρήσης. 

Αντίστοιχα, η ύπαρξη ενός ανελκυστήρα δίπλα σε ένα 

κλιμακοστάσιο. 

 Η ευελιξία στη χρήση αναφέρεται σε σχεδιασμό που περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών προτιμήσεων και ικανοτήτων. Η 

παροχή διαφορετικών επιλογών για την ίδια χρήση είναι κύριο 

στοιχείο αυτής της αρχής. Στόχο αποτελεί ο σχεδιασμός που δίνει 

δυνατότητα χρήσης σε άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που 

προσφέρει προσαρμοστικότητα στους ρυθμούς του χρήστη και 

κολακεύει την ακρίβεια στη χρήση. Για παράδειγμα, συσκευές που 

μπορούν αν χρησιμοποιηθούν τόσο από αριστερόχειρες όσο και από 

δεξιόχειρες προωθούν την ευελιξία στη χρήση. Χειρολισθήρες και 

στις δύο πλευρές ενός διαδρόμου και θύρες με διπλά ανοιγόμενα 

φύλα είναι σύμφωνες με αυτή την αρχή. Το ίδιο και χειρολαβές σε 

διαφορετικά ύψη ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών. 

 Ο απλός και «ενστικτώδης» σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι η χρήση του 

αντικειμένου ή της υποδομής θα είναι εύκολη ανεξάρτητα από την 

εμπειρία, τις γνώσεις, το γλωσσικό επίπεδο ή το επίπεδο 

συγκέντρωσης του χρήστη. Ο σχεδιασμός χωρίς πολυπλοκότητες, 

που είναι σύμφωνος με τις προσδοκίες και το ένστικτο του χρήστη 

και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με διαφορετικό επίπεδο 

αλφαβητισμού ανταποκρίνεται σε αυτό το πρότυπο. Ακόμη, η 

διαθέσιμη πληροφορία πρέπει να συνάδει με τη σπουδαιότητά της. 

Για παράδειγμα, η χρήση εικόνων μπορεί να μειώσει το επίπεδο 

πολυπλοκότητας για τους χρήστες. 

 Η αρχή της αντιληπτής πληροφορίας αφορά τον σχεδιασμό που 

επικοινωνεί την απαραίτητη πληροφορία αποτελεσματικά, 
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ανεξάρτητα από τις συνθήκες περιβάλλοντος ή την αισθητηριακή 

ικανότητα του χρήστη. Η χρήση εναλλακτικών μορφών 

πληροφόρησης και η παροχή επαρκούς αντίθεσης με το περιβάλλον 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αποτελεσματική παροχή 

πληροφόρησης. Η συμβατότητα της παρεχόμενης πληροφορίας με 

συσκευές η μεθόδους που χρησιμοποιούν άτομα με αισθητηριακές 

αναπηρίες αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο. Για παράδειγμα, 

εκδοτικά μηχανήματα εισιτηρίων μπορούν να παρέχουν ηχητική 

πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. 

 Η αρχή της ανοχής του σφάλματος αναφέρεται στον σχεδιασμό που 

ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις 

ακούσιων δράσεων. Η παροχή προειδοποίησης για δυνητικούς 

κινδύνους και η ικανότητα αποτροπής κινδύνων που δημιουργούνται 

από ακούσιες δράσεις αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης αρχής. Η αρχή μπορεί να εξυπηρετηθεί στον 

σχεδιασμό τοποθετώντας τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

χαρακτηριστικά στις πιο προσβάσιμες θέσεις. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα εφαρμογής της αρχής είναι η εντολή “undo” σε 

λογισμικά υπολογιστών. 

 Η αρχή της μικρής σωματικής προσπάθειας αναφέρεται σε σχεδιασμό 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά και με άνεση χωρίς να 

προκαλεί κόπωση. Αντικείμενα τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με λίγη δύναμη και σωματική προσπάθεια σε 

ενέργειες που μπορούν να γίνουν και διατηρώντας τη φυσική στάση 

του σώματος εξυπηρετούν αυτή την αρχή. Πόμολα τύπου μοχλού τα 

οποία μπορούν να ανοίξουν με τη γροθιά ή τον αγκώνα χωρίς να 

καταβληθεί σημαντική φυσική δύναμη  

 Το μέγεθος και οι διαστάσεις που επιτρέπουν προσέγγιση και χρήση 

συνεπάγονται ότι ο σχεδιασμός έχει επαρκές μέγεθος ή διαστάσεις 

ώστε να επιτρέπεται η προσέγγιση και η χρήση ανεξάρτητα από την 

κινητικότητα, τις σωματικές διαστάσεις και τη στάση σώματος του 

χρήστη. Σχεδιασμός που επιτρέπει τη χρήση σε όρθιους και 

καθήμενους, σε χρήστες με διαφορετικό μέγεθος χεριών, σχεδιασμός 

που έχει τα σημαντικότερα στοιχεία του στο επίπεδο όρασης είναι 

σύμφωνος με αυτή την αρχή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ύπαρξη 

χαμηλότερων τμημάτων σε γκισε εξυπηρέτησης. 

 

Ενώ αυτές οι αρχές είναι χρήσιμες στον ορισμό της έννοιας του 

«Σχεδιασμού για όλους», αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι αρχές μπορεί να 

μην εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία σχεδιασμού και να χρειάζονται 

προσαρμογές κατά περίπτωση. Παρόλα αυτά οι αρχές παρέχουν 
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καθοδήγηση στη δημιουργία περιβαλλόντων και προιόντων που 

περιλαμβάνουν όλους τους χρήστες. 

 

Στις παρακάτω σελίδες γίνεται μια προσπάθεια αναγνώρισης των 

σημαντικότερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν σημαντικές ομάδες 

εργαζόμενων με αναπηρία καθώς και των κυρίων απαιτήσεων που έχουν 

από το περιβάλλον τους, συμπεριλαμβανομένου του δομημένου 

περιβάλλοντος, των μέσων μεταφοράς και την πρόσβαση στην 

πληροφορία. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στη δημιουργία ενός «μοντέλου 

καθηκόντων» των εργαζόμενων με αναπηρία στο εργασιακό τους 

περιβάλλον. Το μοντέλο καθηκόντων ορίζει στην ουσία τη λογική 

αλληλουχία δράσεων που εκτελούν στο εργασιακό τους περιβάλλον οι 

εργαζόμενοι με αναπηρία. Κάθε μεμονωμένη δράση ορίζεται ξεχωριστά, 

αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα δυνητικά εμπόδια που μπορεί να 

εμφανιστούν και επιτρέποντας τον σχεδιασμό εναλλακτικών εξάλειψης 

αυτών των εμποδίων. Τα εμπόδια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται ανα 

ξεχωριστή δράση. 

 

3.1 Ανάγκες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα και εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο 

δομημένο περιβάλλον 

 

Η δυνατότητα απρόσκοπτης μετακίνησης, η εφαρμογή απλού και λογικού 

σχεδιασμού, και η ανεμπόδιστη χρήση υποδομών και εξοπλισμού είναι 

απαραίτητη για την ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων με αναπηρία 

 

3.1.1 Κύριο καθήκον: προσέγγιση στον εργασιακό χώρο/ χρήση 

μέσων μαζικής μεταφοράς 

 

3.1.1.1 Επί μέρους καθήκοντα 

 Πληροφόρηση από το σπίτι για προσβάσιμη μετακίνηση, δρομολόγια, 

ή οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο 

 Βάδισμα προς στάση Μέσου Μαζικής Μεταφοράς  ή προς ιδιωτικό 

αυτοκίνητο 

 Αναμονή στη στάση 

 Πληροφόρηση στη στάση 

 Αγορά εισιτηρίου  

 Επιβίβαση στο όχημα 

 Μετακίνηση με άνεση και ασφάλεια 

 Κατάλληλη πληροφόρηση μέσα στο όχημα  
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 Πρόσβαση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (τόσο στα οχήματα όσο 

και στους σταθμούς) 

 Άφιξη στο προορισμό και αποβίβαση 

 Άφιξη σε χώρο στάθμευσης και παρκάρισμα 

 Βάδισμα προς τον εργασιακό χώρο 

 

 

3.1.1.2 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαφορετικές ομάδες 

ατόμων με αναπηρίες 

 

α) Άτομα με κινητικές αναπηρίες και χρήστες τροχοκαθίσματος 

 

Περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία κάτω άκρων, που μπορεί να 

χρησιμοποιούν μπαστούνι, πατερίτσα ή τροχοκάθισμα, καθώς και άτομα με 

αναπηρία των άνω άκρων. 

 

 Απροσπέλαστες διαδρομές που οδηγούν σε στάσεις/ σταθμούς 

 Μη προσβάσιμες στάσεις /σταθμοί 

 Προβλήματα στην επιβίβαση (υψ. διαφορές, πλάτος θύρας κλπ.) 

 Αγορά εισιτηρίου (απροσπέλαστα μηχανήματα, ψηλά γκισέ, έλλειψη 

χώρου μπροστά από μηχανήματα) 

 Προβλήματα στη μετακίνηση (έλλειψη μέσων πρόσδεσης, έλλειψη 

χώρου εντός του οχήματος κλπ.) 

 Άφιξη και αποβίβαση (υψομετρικές διαφορές, ελλιπές πλάτος θύρας) 

 Έλλειψη προσβάσιμων εξόδων σε περίπτωση κινδύνου  

 Έλλειψη υποστήριξης από προσωπικό 

 

Μετακίνηση με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

 

 Έλλειψη ειδικών θέσεων στάθμευσης κοντά στις εγκαταστάσεις 

 Ειδικές θέσεις που συνήθως καταλαμβάνονται από άλλα οχήματα 

 Απροσπέλαστε διαδρομές που συνδέουν τον χώρο στάθμευσης με 

τον προορισμό 

 

β) Άτομα με μειωμένη όραση    

 

Τα άτομα αυτά μπορεί να έχουν μειωμένη όραση είτε να είναι ολικώς 

τυφλά. Αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις πρόβλημα 
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προσανατολισμού, επομένως απαιτείται απλός και λογικός σχεδιασμός με 

χρήση στοιχείων που θα διευκόλυναν τον προσανατολισμό. Ανεπαρκές 

επίπεδο φωτισμού ή ύπαρξη αντανακλάσεων μπορεί να επηρεάσουν στην 

συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. 

 

 Δυσκολία στην αναγνώριση σταθμών και στάσεων δημοσίων 

συγκοινωνιών 

 Δυσκολία στην αναγνώριση εμποδίων (ιδιαίτερα αυτών που δεν 

προβάλονται στο έδαφος) 

 Δυσκολία στη λήψη οπτικής πληροφορίας σχετικής με δρομολόγια, 

γραμμές, συναγερμούς κλπ. 

 Αδυναμία αναγνώρισης οχήματος που έρχεται  

 Δυσκολία στην αναγνώριση και χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

(μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων κλπ.)  

 Δυσκολία αναγνώρισης θυρών οχήματος 

 Δυσκολία αναγνώρισης στάσεων μέσα από το όχημα 

 Δυσκολία αναγνώρισης εξόδων κινδύνου 

 Έλλειψη υποστήριξης από προσωπικό 

 

γ) Άτομα με μειωμένη ακοή 

 

Άτομα με μειωμένη ακοή μπορεί να χρησιμοποιούν τον λόγο ή/και την 

νοηματική για να επικοινωνήσουν. Ένα άτομο που είναι κωφό ή βαρήκοο 

μπορεί να μην αρθρώνει και ξεκάθαρο λόγο. 

 

Οι καλά φωτισμένοι χώροι, που είναι ελεύθεροι εμποδίων (χωρίς κολώνες 

κλπ.) βοηθούν τη συγκεκριμένη ομάδα χρηστών καθώς τους δίνουν 

καλύτερο έλεγχο του περιβάλλοντος. Τα άτομα με μειωμένη ακοή 

χρειάζονται καλή ακουστική χώρων. Η παροχή ξεκάθαρης οπτικής 

πληροφορίας είναι ιδιαίτερα σημαντική (παροχή σύντομων κειμένων και 

εικονογραμμάτων). Τις περισσότερες φορές άτομα με μειωμένη ακοή 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση εκτενών κειμένων καθώς μπορεί η 

νοηματική, η οποία έχει διαφορετικό συντακτικό από τη γραπτή ελληνική, 

να αποτελεί τη «μητρική» τους γλώσσα.   

 

 Αδυναμία λήψης ηχητικής πληροφόρησης σχετικής με δρομολόγια, 

γραμμές, στάσεις μέσα από το όχημα, κίνδυνο κλπ. 
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 Δυσκολία στην επικοινωνία 

 Δυσκολία στην αναγνώριση επόμενων στάσσεων εντός του οχήματος 

 Έλλειψη υποστήριξης από το προσωπικό 

 

Αντίστοιχα, προβλήματα στην επικοινωνία εμφανίζονται για τα άτομα με 

πρόβλημα λόγου. 

 

3.1.1.3 Απαιτήσεις ατόμων με αναπηρίες 

 

Για όλα τα άτομα με αναπηρία, καθώς και όλα τα εμποδιζόμενα άτομα 

γενικότερα, η εφαρμογή του απλού και λογικού σχεδιασμού στο δομημένο 

περιβάλλον και στον εξοπλισμό είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. 

 

α) Άτομα με κινητικές αναπηρίες 

 

 Προσβάσιμες υπηρεσίες που συνδέουν τις οικίες των εργαζομένων 

με τους χώρους εργασίας (με προσβάσιμες στάσεις, οχήματα, 

πληροφόρηση, εκπαιδευμένο προσωπικό)  

 

Πρόσβαση με ιδιωτικό αυτοκίνητο 

 

 Ειδικές θέσεις στάθμευσης που να αναγνωρίζονται εύκολα και να 

εξασφαλίζεται η χρήση τους μόνο από άτομα με αναπηρία. 5% του 

συνόλου των θέσεων στάθμευσης, η τουλάχιστον 1, απαιτείται να 

είναι προσβάσιμες. Απαιτείται να εξασφαλίζεται ότι η χρήση των 

θέσεων θα γίνεται μόνο από τους δικαιούχους τους. 

 

β) Άτομα με μειωμένη όραση 

 

 Ιnfokiosks κατάλληλα σχεδιασμένα που να παρέχουν πληροφόρηση 

για δρομολόγια κλπ. 

 Ακουστική πληροφόρηση τόσο στις στάσεις όσο και μέσα στο όχημα. 

Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφόρηση για όχημα που έρχεται 

στη στάση και για τις επόμενες στάσεις μέσα στο όχημα.  

 Σήμανση με καλή χρωματική αντίθεση ανάμεσα σε κείμενο και 

φόντο  

 Κείμενα εύκολα στην ανάγνωση (για άτομα με μερική όραση) 
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 Χρήση οπτικής αντίθεσης στον εξοπλισμό σε οχήματα και στάσεις(για 

άτομα με μερική όραση) 

 Ανεμπόδιστη είσοδος στα μέσα μαζικής μεταφοράς σκύλων οδηγών 

τυφλών 

 Καλός φωτισμός χωρίς αντανακλάσεις 

 Απλός και λογικός σχεδιασμός 

 

γ)  Άτομα με μειωμένη ακοή 

 

 Απλός, λογικός σχεδιασμός 

 Καθαρή οπτική πληροφόρηση 

 Εκτεταμένη χρήση εικονογραμμάτων 

 Κείμενα σε απλή γλώσσα (σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν 

δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου καθώς κύρια γλώσσα είναι η 

νοηματική)  

 Ιnfokiosks κατάλληλα σχεδιασμένα που να παρέχουν πληροφόρηση 

για δρομολόγια κλπ.  

 Οπτική πληροφόρηση σε στάσεις και μέσα στο όχημα. Αυτή πρέπει 

να περιλαμβάνει πληροφόρηση για όχημα που έρχεται στη στάση και 

για τις επόμενες στάσεις μέσα στο όχημα.  

 Οπτικός συναγερμός σε περίπτωση κινδύνου 

 Εκπαιδευμένο προσωπικό 

 

Αντίστοιχες απαιτήσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία έχουν και τα 

άτομα με πρόβλημα λόγου. 

 

 

3.1.2 Κύριο «καθήκον» - Κίνηση σε ανοιχτούς χώρους 

 

3.1.2.1 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαφορετικές ομάδες 

ατόμων με αναπηρίες 

 

α) Άτομα με κινητικές αναπηρίες  

 Απουσία ελεύθερων διαδρόμων 

 Ύπαρξη υψομετρικών διαφορών 

 Μεγάλες αποστάσεις βαδίσματος 

 Προβληματικές επιφάνειες κίνησης 
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 Κακή συντήρηση 

 

β) Άτομα με μειωμένη ακοή 

 Δυσκολία στην απόκτηση ακουστικής πληροφορίας 

 Έλλειψη σήμανσης 

 Δυσκολία στην αντίληψη επερχόμενων οχημάτων 

 

γ) Άτομα με μειωμένη όραση 

 Δυσκολία στην απόκτηση οπτικής πληροφορίας 

 Δυσκολία στον προσανατολισμό 

 Δυσκολία στην αναγνώριση εμποδίων 

 Απουσία ελεύθερων διαδρομών 

 Έλλειψη κατάλληλης σήμανσης 

 Ύπαρξη υψομετρικών διαφορών 

 Μεγάλες αποστάσεις βαδίσματος 

 Προβληματικές επιφάνειες κίνησης 

 Έλλειψη συντήρησης 

 

3.1.2.2 Απαιτήσεις ατόμων με αναπηρίες 

 

Γενικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απλό και λογικό σχεδιασμό με στόχο την 

παροχή ενός ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος σε όλους καθώς και την 

παροχή μιας ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών, ελάχιστου πλάτους 1,5μ. 

και ελάχιστου ύψους 1,2μ. 

 

α) Άτομα με κινητικές αναπηρίες 

  
 Απλός και λογικός σχεδιασμός 

 Προσβάσιμοι ανοιχτοί χώροι, χωρίς υψομετρικές διαφορές, που να 

συνδέουν τους σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τους 

χώρους στάθμευσης με τους εργασιακούς χώρους 

 Μικρές αποστάσεις μεταξύ χώρων στάθμευσης, σταθμούς δημοσίων 

συγκοινωνιών και εργασιακών χώρων 

 Ανάπτυξη δικτύων κίνησης πεζών (δίκτυα πεζοδρομίαων και 

πεζοδρόμων)  

 Ύπαρξη ελεύθερου διαδρόμου πλάτους 1,5m. και ύψους 2,2m.  
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 Πεζοδρόμια και πεζόδρομοι με μικρές κατά μήκος και πλάτος κλίσεις 

(κατά μήκος κλίσεις κάτω του 5%) 

 Αντιολισθηρές επιφάνειες, εύκολες στη συντήρηση 

 Χώροι ανάπαυσης για χρήστες τροχοκαθίσματος (0,8*1,3m για 

χρήστες τροχοκαθίσματος, 1,50X1,50m σε περιπτώσεις που 

απαιτούνται ελιγμοί) σε στενά πεζοδρόμια, ανα περίπου 100 m 

κίνησης.  

 Παροχή καθισμάτων σε αντίστοιχα με τα παραπάνω διαστήματα 

 Ράμπες με πλάτος μεγαλύτερο του 1,5m 

 

β) Άτομα με μειωμένη όραση 

 Απλός και λογικός σχεδιασμός 

 Χρήση «οδηγών τυφλών», όπου αυτό απαιτείται 

 Χώροι κίνησης απαλλαγμένοι από εμπόδια 

 Καθαρό πλάτος τουλάχιστον 1,5m και καθαρό ύψος 2,2m  

 Απτική σήμανση «Κίνδυνος» σε ράμπες και κλιμακοστάσια  

 Χρήση χρωματικής αντίθεσης 

 Ακουστική σήμανση στις διαβάσεις 

 Κάθε αντικείμενο απαιτείται αν «προβάλλεται» στο έδαφος 

 Ιnfokiosks σχεδιασμένα για άτομα με προβλήματα όρασης 

 Χώροι με συγκεκριμένες μυρωδιές και ήχους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό 

 Σήμανση με ξεκάθαρη αντίθεση μεταξύ κειμένου και φόντου 

 Ευανάγνωστα κείμενα (κατάλληλη γραμματοσειρά και μέγεθος 

γραμμάτων 

 

γ) Άτομα με μειωμένη ακοή 

 Παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, με εύκολα αναγνωρίσιμες 

ζώνες κίνησης πεζών. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι 

άτομα με πρόβλημα ακοής μπορούν μόνο οπτικά να αντιληφθούν 

την κυκλοφορία οχημάτων 

 Ξεκάθαρη οπτική πληροφόρηση 

 Καλές συνθήκες φωτισμού 
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3.1.3 Κύριο καθήκον: Χρήση κτιρίων 

 

3.1.3.1 Επι μέρους καθήκοντα 

 Είσοδος στα κτίρια 

 Κίνηση μέσα στα κτίρια, σε διάφορα επίπεδα  

 Χρήση του εξοπλισμού των κτιρίων 

 Χρήση υπηρεσιών των κτιρίων (εστιατόρια κλπ.) 

 Λήψη πληροφοριών μέσα στο κτίριο 

 Ειδοποίηση και απομάκρυνση κοινού σε περίπτωση κινδύνου 

 

 

3.1.3.2 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαφορετικές ομάδες 

ατόμων με αναπηρίες 

 
α) Άτομα με κινητικές αναπηρίες 

 Έλλειψη προσβάσιμης εισόδου 

 Δυσκολία στη χρήση εξοπλισμού (θύρες, κομβία, μηχανήματα κλπ) 

 Δυσκολίες στην οριζόντια κίνηση (στενοί διάδρομοι, εμπόδια, 

υψομετρικές διαφορές) 

 Δυσκολίες στην κατακόρυφη κίνηση (έλλειψη ανελκυστήρων, κακός 

εξοπλισμός και ανεπαρκείς διαστάσεις αυτών κλπ.) 

 Δυσκολίες στη χρήση συγκεκριμένων εξυπηρετήσεων (τουαλέτες 

κλπ.) 

 Έλλειψη προσβάσιμων εξόδων κινδύνου 

 

β) Άτομα με μειωμένη όραση 

 

 Δυσκολία στην απόκτηση οπτικής πληροφορίας 

 Δυσκολία στον προσανατολισμό 

 Δυσκολία στη χρήση εξοπλισμού κτιρίων (πόρτες, μηχανήματα κλπ.) 

 Δυσκολίες στην οριζόντια κίνηση (εμπόδια, έλλειψη σήμανσης κλπ) 

 Δυσκολίες στην κατακόρυφη κίνηση, χρήση ανελκυστήρων 

 Δυσκολίες στη χρήση συγκεκριμένων εξυπηρετήσεων 
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γ) Άτομα με μειωμένη ακοή 

 

 Δυσκολία στην απόκτηση ακουστικής πληροφορίας 

 Δυσκολίες στην επικοινωνία  

 Έλλειψη επαρκούς φωτισμού που δημιουργεί δυσκολίες στη 

χειλανάγνωση και τη νοηματική 

 Κακή ακουστική και έλλειψη ηχομόνωσης 

 Έλλειψη επαρκούς οπτικής πληροφορίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

κινδύνου 

 

3.1.3.3 Απαιτήσεις ατόμων με αναπηρίες 

 

Γενικές απαιτήσεις 

 Μικρή απαίτηση μυϊκής δύναμης 

 Ασφαλής και άνετος σχεδιασμός 

 
Άτομα με κινητικές αναπηρίες 

 Στέρεες και ομαλές επιφάνειες κίνησης 

 Ισόπεδη πρόσβαση στα κτίρια 

 Αυτόματες ή εύκολες στη χρήση θύρες 

 Απαίτηση ελάχιστης σωματικής δύναμης 

 Θύρες επαρκούς πλάτους (περισσότερο από 90cm. καθαρό πλάτος, 

περισσότερο από 1,2m. για κύριες εισόδους) 

 Κατάλληλος ανελκυστήρας προς όλους του ορόφους. Καλό είναι να 

υπάρχουν τουλάχιστον δύο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε 

περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης 

 Ελάχιστο πλάτος 3,0 m. σε όλους τους διαδρόμους που οδηγούν σε 

αίθουσες (1,8m. Σε διαδρόμους που οδηγούν σε γραφεία) 

 Κλιμακοστάσια με πλατύσκαλα κάθε 10 – 12 πατήματα, πατήματα 

επαρκούς πλάτους 

 Συνεχείς χειρολισθήρες σε δύο ύψη (70 – 90εκ.) 

• Κατάλληλοι χώροι υγιεινής με σωστό εξοπλισμό 

• Προσβάσιμες έξοδοι κινδύνου 

• Επαρκής χώρος μπροστά σε θύρες, ανελκυστήρες κλπ. 
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• Επαρκής χώρος κίνησης 

• Κατάλληλη τοποθέτηση γκισέ, τηλεφώνων, εξοπλισμού 

εργαστηρίου, πινάκων κλπ 

• Ελάχιστο δύο θέσεων πρέπει να απευθύνονται σε χρήστες 

τροχοκαθίσματος στα αμφιθέατρα. (καλό είναι να βρίσκονται κοντά 

στις εξόδους). Το βάθρο απαιτείται να είναι και αυτό προσβάσιμο 

• Προσαρμοσμένο τεχνολογικό εξοπλισμό 

 

Άτομα με μειωμένη όραση 

• Ιnfokiosks προσαρμοσμένα στις ανάγκες ατόμων με πρόβλημα 

όρασης 

• Απτική πληροφόρηση 

• Εναλλακτικές μορφές πληροφόρησης (ακουστική, ηλεκτρονική 

μορφή) 

• Ακουστική πληροφόρηση σε περίπτωση κινδύνου 

• Κατάλληλη ακουστική 

• Χρήση υαλοπινάκων ασφαλείας, με κατάλληλη επισήμανση 

• Κατάλληλος φωτισμός που να μη δημιουργεί ανακλάσεις 

• Χρήση χρωματικών αντιθέσεων 

• Ξεκάθαρη σήμανση με αντίθεση μεταξύ γραμμάτων και φόντου 

• Συνεχείς χειρολισθήρες σε κατάλληλα ύψη 

• Ανεμπόδιστη είσοδος σκύλων οδηγών 

 

Άτομα με πρόβλημα ακοής 

• Ξεκάθαρη οπτική πληροφόρηση.  

• Εκτενής χρήση εικονογραμμάτων 

• Κείμενα που χρησιμοποιούν απλή γλώσσα 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Καλή ακουστική 

• Καλή ηχομόνωση 

• Δυνατότητα χρήσης νοηματικής γλώσσας και υποστηρικτικής 

τεχνολογίας 

• Καλός φωτισμός (βοηθά τη χρήση νοηματικής και τη χειλανάγνωση) 
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• Οπτικός συναγερμός 
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4. Εμπόδια στην πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 

Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία προκαλείται από τις 

ανεπάρκειες του περιβάλλοντος  και υπάρχοντα εμπόδια και αντιλήψεις και 

όχι από περιορισμούς ή προβλήματα υγείας του ίδιου του ατόμου. Για 

παράδειγμα, για ένα άτομο που χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα είναι η έλλειψη 

προσβάσιμου περιβάλλοντος που δημιουργεί την αναπηρία. (Kent, 2015).  

 

Ωστόσο, άτομα με αναπηρία που μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά 

εμπόδια στο δομημένο περιβάλλον μπορεί να αντιμετωπίζουν μικρότερες 

δυσκολίες στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και στο διαδίκτυο. 

Άλλα άτομα, όπως κυρίως τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, μπορεί να 

αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικά και διαδικτυακά 

περιβάλλοντα. 

 

Οι Dobransky και Hargittai (2006) επισημαίνουν ότι, ενώ το διαδίκτυο 

προσφέρει πληθώρα πληροφόρησης και διαδραστικότητα που τα άτομα με 

αναπηρία δύσκολα θα επιτύγχαναν, οδηγώντας  με αυτόν τον τρόπο σε 

βελτίωση της φυσικής και πνευματικής υγείας, αυτά τα πλεονεκτήματα δεν 

είναι διαθέσιμα σε όλα τα άτομα με αναπηρία και μπορεί να αποτελούν και 

παράγοντα αύξησης των διακρίσεων λόγω αδυναμίας χρήσης του 

διαδικτύου. 

 

Ακόμη, αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

προβάλλονται θετικά ως εργαλεία που υποβοηθούν τα άτομά με αναπηρία 

να γλιτώσουν από την απομόνωση και το στίγμα που μπορεί να συνοδεύει 

την αναπηρία τους και να βελτιώσει την αίσθηση της ανεξαρτησίας και 

αποφασιστικότητας. Επιπλέον, μια έρευνα που διεξήγαγε το National 

Center for the Dissemination of Disability Research επιβεβαίωσε ότι τα 

άτομα με αναπηρία αναζητούν όλο και περισσότερο πληροφορίες που 

σχετίζονται με την αναπηρία στο διαδίκτυο. (NCDDR 2000).  

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση τεχνολογιών 

επικοινωνίας και πληροφορίας, όπως το διαδίκτυο, εξελίσσεται γρήγορα σε 

ένα σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. 

Επομένως είναι ζωτικής σημασίας το να μπορούν οι ιστοσελίδες να 

χρησιμοποιηθούν από όλους, ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίδια 

δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία.(WHO, 2013).  

 

Αξίζει να σημειωθεί και το γεγονός ότι τα smartphones έχουν αποδειχθεί 

ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για άτομα με μειωμένη ακοή που μπορούν 
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να χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνά τους ώστε να έχουν πιο αποτελεσματική 

προσωπική επικοινωνία. 

 

Το διαδίκτυο έχει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας νέων τρόπων 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων που 

εστιάζουν σε συγκεκριμένα είδη αναπηρίας.  

 

Εκτός από τα προφανή δυνητικά οφέλη σε επίπεδο κοινωνικοποίησης και 

επικοινωνίας, το διαδίκτυο προσφέρει και νέες δυνατότητες εκπαίδευσης 

και απασχόλησης. Αυτά τα δυνητικά οφέλη ίσως είναι τα σημαντικότερα 

μακροπρόθεσμα στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 

αναπηρία. 

 

Με βάση τη σημασία όλων των παραπάνω, η έλλειψη ισότιμης πρόσβασης 

στο διαδίκτυο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικότερο πρόβλημα στο 

μέλλον. Καθώς περισσότερες δραστηριότητες στους τομείς της 

επικοινωνίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 

συμμετοχής θα εκτελούνται διαδικτυακά, οι επιπτώσεις της έλλειψης 

πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία θα πολλαπλασιάζονται.  (Lazar and 

Jaeger, 2011).  

 

Από την έναρξη του διαδικτύου, έρευνες έχουν επιδείξει την έλλειψη 

πρόσβασης ιστοσελίδων. Για παράδειγμα, πρόσφατες έρευνες σχετικές με 

την προσβασιμότητα κυβερνητικών ιστοσελίδων στις ΗΠΑ κατέδειξαν ότι 

τουλάχιστον 90% των ιστοσελίδων εμφανίζουν σημαντικά εμπόδια στην 

πρόσβαση, παρότι η νομοθεσία υποδείκνυε ότι θα έπρεπε να έχουν 

καταστεί προσβάσιμες πριν τουλάχιστον μία δεκαετία. Το επίπεδο 

προσβασιμότητας στους χώρους της εκπαίδευσης και του εμπορίου είναι 

ακόμη χαμηλότερο, καταδεικνύοντας την αποτυχία της υπάρχουσας 

πολιτικής. (Lazar and Jaeger, 2011). 

 

Άτομα με διαφορετικές ικανότητες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις 

στην πρόσβαση στο διαδίκτυο: 

 Άτομα με αναπηρίες όρασης μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

στην συμβατότητα ιστοσελίδων με αναγνώστες οθόνης, (εφαρμογές 

λογισμικού που μετατρέπου σε ακουστική μορφή ψηφιακά κείμενα 

και πληροφορίες). Οι χρήστες αναγνωστών οθόνης συνήθως έχουν 

προβλήματα όταν οι σχεδιαστές δεν περιγράφουν και σε μορφή 

κειμένου γραφικές απεικονίσεις, συνδέσμους ή πίνακες. 

 Για άτομα με κινητικές αναπηρίες, όπως η περιορισμένη χρήση των 

χεριών ή των δαχτύλων, τα εμπόδια δημιουργούνται από τη 

δημιουργία πολύπλοκης διάταξης της ιστοσελίδας, συνδέσμους που 
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είναι σε πολύ μικρό μέγεθος, και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία 

μπορεί να καταστήσουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες απροσπέλαστες. 

 Για άτομα με αναπηρίες ακοής, η έλλειψη εναλλακτικής μορφής 

παρουσίασης της ακουστικής πληροφορίας μπορεί να αποκλείσει 

σημαντικό τμήμα του περιεχόμενου μιας ιστοσελίδας. Άτομα με 

αναπηρίες που σχετίζονται με την ομιλία και την επικοινωνία μπορεί 

επίσης να αποκλειστούν από λογισμικά τηλεδιάσκεψης. Για άτομα με 

νοητικές αναπηρίες ζητήματα όπως η διάταξη και ο σχεδιασμός των 

ιστοσελίδων καθορίζουν την ευκολία χρήσης τους. 

 Άτομα μαθησιακές αναπηρίες, ανάλογα με τη φύση τους, μπορεί να 

αντιμετωπίζουν τα ίδια εμπόδια με τους ανθρώπους με μειωμένη 

όραση ή νοητικές αναπηρίες. (Lazar and Jaeger, 2011). 

 

Οι εμπειρίες με το διαδίκτυο σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα με 

το είδος της αναπηρίας. Η ίδια ιστοσελίδα μπορεί να δίνει δυνατότητες σε 

μια ομάδα χρηστών και να αποκλείει κάποια άλλη. Μια τέτοια περίπτωση 

αποτελεί η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ένας φοιτητής που 

χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα μπορεί να θεωρεί ότι η δυνατότητα 

διαδικτυακών μαθημάτων καθιστά την εκπαίδευσης πολύ ευκολότερη. 

Ωστόσο, εάν η πλατφόρμα διαδικτυακών μαθημάτων δεν είναι εύχρηστη 

για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα στα άνω άκρα, η συμμετοχή στο 

μάθημα γίνεται δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη. Αντίστοιχα, μια συσκευή με 

οθόνη αφής και σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να είναι αναντικατάστατη 

για ένα κωφό άτομο αλλά προβληματική για ένα άτομο με μειωμένη όραση 

αν δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει πληροφορίες και σε ακουστική μορφή. 

Επομένως, το διαδίκτυο και οι σχετικές τεχνολογίες δημιουργούν ένα 

σύνθετο πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρία, τόσο για τον γενικό 

πληθυσμό όσο και για ομάδες του πληθυσμού, ανάλογα με την αναπηρία. 

(Disabled World, 2013). 

 

Η εισαγωγή της έννοιας της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στοχεύει στο 

να εξαλείψει τα παραπάνω εμπόδια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (WHO, 2013), η ηλεκτρονική προσβασιμότητα 

αναφέρεται στην ευκολία χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο, από τα άτομα με αναπηρία. Οι ιστοσελίδες 

απαιτείται να αναπτυχθούν με τρόπο ώστε να επιτρέπουν τη χρήση της 

πληροφορίας από άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα: 

 

 

 Για τα τυφλά άτομα οι ιστοσελίδες απαιτείται να είναι συμβατές με 

αναγνώστες οθόνης που μετατρέπουν το κείμενο σε ακουστική 

μορφή και περιγράφουν εικόνες και σχήματα 
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 Για άτομα με μειωμένη όραση οι ιστοσελίδες απαιτείται να έχουν 

ρυθμιζόμενο μέγεθος γραμμάτων και χρωματική αντίθεση 

 Για κωφά ή βαρήκοα άτομα το ακουστικό περιεχόμενο πρέπει να 

συνοδεύεται από κείμενο. Ακόμη, βίντεο σε νοηματική γλώσσα 

μπορούν να κάνουν το ακουστικό περιεχόμενο περισσότερο 

προσβάσιμο. 

 

Πέρα από τα παραπάνω, η ηλεκτρονική προσβασιμότητα φιλοδοξεί να 

καλύψει και τις ανάγκες των παρακάτω ομάδων: 

• Άτομα με κινητικές αναπηρίες, π.χ. με μειωμένη κινητικότητα των 

άνω άκρων 

• Άτομα με φωτοευαισθησία (π.χ. άτομα που παθαίνουν επιλητικές 

κρίσεις λόγω της συχνότητας του φωτός) 

• Άτομα με νοητική αναπηρία, αναπτυξιακές αναπηρίες και μαθησιακές 

αναπηρίες 

 

Ακόμη ένα εμπόδιο στη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφόρησης είναι το κόστος. Η προσβάσιμη τεχνολογία κοστίζει σε 

μερικές περιπτώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι τα άτομα με 

αναπηρία έχουν γενικά μικρότερο εισόδημα από τα αντίστοιχα χωρίς 

αναπηρία, παρουσιάζεται ένα σημαντικό εμπόδιο. 

 

Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση μερικά άτομα να μην επιθυμούν να 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αν και μερικές φορές κάτι τέτοιο είναι 

συνειδητή επιλογή, σε άλλες περιπτώσεις η επιλογή μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα άγνοιας για τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα. 

Μερικά άτομα μπορεί να μην εκφράζουν ενδιαφέρον για τη χρήση του 

διαδικτύου καθώς δεν αντιλαμβάνονται το πλήθος της πληροφορίας και τις 

δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει, ή απλά γιατί έχουν 

απογοητευτεί από την έλλειψη προσβασιμότητας. 
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5. Πολιτικές, πρακτικές και εμπόδια απασχόλησης  

 

Αδιαμφισβήτητα ο αποκλεισμός των ευπαθώς κοινωνικά ομάδων εξαρτάται 

από τις κοινωνικές συνθήκες, τη συμπεριφορά των ομάδων, καθώς και από 

τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και προγράμματα. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα μειονεκτήματα και ο αποκλεισμός που βιώνουν 

τα άτομα με αναπηρία, δεν οφείλεται στην αναπηρία τους καθ’ αυτήν, αλλά 

στην αντίδραση της κοινωνίας στις αναπηρίες αυτές και τους νόμους, αλλά 

και στις πολιτικές και τα προγράμματα (ILO, 2011). 

 

Φαίνεται να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στις κυβερνητικές πολιτικές, τα 

επιδοματικά συστήματα και την αποτυχία κοινωνικής ένταξης των ευπαθών 

ομάδων (Colin Barnes, 2008: 6). Ακόμα και έτσι, είναι σημαντικό να δοθεί 

προσοχή σε κοινωνικούς παράγοντες όπως κοινωνικά και θεσμικά εμπόδια 

τα οποία επηρεάζουν τις ζωές των ατόμων με αναπηρία, όπως αναφέρεται 

στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας (Roulstone, 2004: 18).   

 

Τα κοινωνικά εμπόδια επηρεάζουν άμεσα το ποσοστό απασχόλησης. Τα 

άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να βιώνουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά 

απασχόλησης σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, παρά την αύξηση των 

ατόμων με αναπηρία και την νομοθεσία για την απαγόρευση των 

διακρίσεων λόγω αναπηρίας (Chabot, 2013: 1). 

 

Σε αυτήν την ενότητα, θα διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στα εμπόδια, τις 

πολιτικές και τις πρακτικές. Οι πολιτικές και πρακτικές απασχόλησης δεν 

ευνοούν πάντα την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, θα αναλυθεί 

η σχέση του επιδοματικού συστήματος με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα με αναπηρία. 

 

5.1 Πολιτικές 

 

Οι πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία 

θέτουν όρια και κανόνες στην λειτουργία της αγοράς εργασίας και 

συνδέονται με εθνικές πολιτικές απασχόλησης.  Μια εθνική πολιτική για την 

απασχόληση αποτελεί ένα συντονισμένο και συνεκτικό όραμα των στόχων 

μιας χώρας για την απασχόληση καθώς και των μέσων για την επίτευξη 

των στόχων αυτών. Η πολιτική αυτή αναφέρεται σε ένα σύνολο 

πολυδιάστατων παρεμβάσεων που προβλέπονται για την επίτευξη 

συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε σχέση με την 

απασχόληση σε μια συγκεκριμένη χώρα. (ILO, 2015: 2)  
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Είναι σημαντικό μια εθνική πολιτική απασχόλησης να είναι καθορισμένη 

προσδιορισμένη και να αντιμετωπίζει θέματα σχετικά με την ισότητα και τη 

διάκριση, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν την 

αναπηρία. Συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να επηρεάσουν με θετικό τρόπο 

τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Τα μέτρα 

αυτά έχουν σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση και τις υπηρεσίες 

που σχετίζονται με την απασχόληση και μπορούν να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο 

τα μέτρα μπορούν να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία στην αγορά εργασίας (WHO, 2011: 235). 

 

Οι πολιτικές απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία μπορούν να 

υποστηρίξουν την ενσωμάτωση τους στον εργασιακό βίο. Τα άτομα με 

αναπηρία έχουν πολλές δεξιότητες και ικανότητες ενώ μπορούν να 

προσφέρουν πολλά στην παραγωγική διαδικασία. Οι πολιτικές που δεν 

σχεδιάζονται με αυτό το σκεπτικό, θα αποτύχουν να ενσωματώσουν τα 

άτομα με αναπηρία. 

 

Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία μπορεί να είναι 

αμοιβαία επωφελής για όλες τις πλευρές. Βοηθάει τα άτομα να αποφύγουν 

τον κοινωνικό αποκλεισμό, αυξάνοντας την προοπτική της πιο 

αποτελεσματικής προσφοράς εργασίας και της υψηλότερης οικονομικής 

απόδοσης μακροπρόθεσμα (ΟΟΣΑ, 2010: 3). 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον 

εργασιακό βίο, όπως η αύξηση των ανθρωπίνων πόρων και της κοινωνικής 

συνοχής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), αναφέρει τους 

παρακάτω λόγους: 

Η μεγιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Η παραγωγική δέσμευση των 

ατόμων με αναπηρία αυξάνει την ευημερία τους και συμβάλλει στο εθνικό 

προϊόν. 

Η προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνοχής. 

Εκτός από το εισόδημα, η απασχόληση φέρει προσωπικά και κοινωνικά 

οφέλη, προσθέτοντας την αίσθηση της αξιοπρέπειας και της 

συνεκτικότητας [..] 

Τοποθέτηση του αυξανόμενου πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία στον 

πληθυσμό που βρίσκεται σε εργάσιμη ηλικία. 

 

Η ένταξη των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θα πρέπει να 

αποτελεί στοιχείο κλειδί για τις στρατηγικές απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει 

και για τα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο δεν είναι ασυνήθιστο οι πολιτικές 

και τα προγράμματα απασχόλησης να αυξάνουν τα εμπόδια. Τα εμπόδια 
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που σχετίζονται με τις πολιτικές απασχόλησης περιλαμβάνουν έλλειψη 

γνώσης για τα υπάρχοντα προγράμματα, τις δράσεις και την νομοθεσία που 

θα πρέπει να ενισχύουν την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2016). 

 

Τα προγράμματα και οι πολιτικές σχετικά με την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αποδειχτούν 

αντιπαραγωγικά, μη εξυπηρετώντας το σκοπό τους. Στην περίπτωση αυτή, 

η παρέμβαση συλλόγων των ατόμων με αναπηρία και η αξιολόγηση των 

πολιτικών απασχόλησης είναι απαραίτητη. 

 

Η εισαγωγή της Νομοθεσίας για Διακρίσεις λόγω Αναπηρίας το 1995 

(Disability Discrimination Act 1995) και η θεμελίωση της Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Disability Rights Commission), παρά 

τις αδυναμίες τους, ενισχύουν την αίσθηση ότι τα άτομα με αναπηρία θα 

πρέπει να έχουν μια δυνατή φωνή σε κάθε απόφαση που επηρεάζει την 

ζωή τους (Roulstone, 2004: 18). 

 

Σε μερικές περιπτώσεις, οι νόμοι και τα μέτρα για την εργασιακή ένταξη 

μπορεί να έχουν δυσμενή αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία, ενώ 

κάποιες χώρες διατηρούν μια υπερπροστατευτική προοπτική για την 

αναπηρία. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, οι νόμοι και τα μέτρα που έχουν 

δημιουργηθεί για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με 

αναπηρία, έχουν ως αποτέλεσμα οι εργοδότες να βλέπουν τα άτομα αυτά 

ως μη παραγωγικούς και δαπανηρούς εργαζόμενους, σε αντίθεση με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό (WHO, 2011: 240).  

 

Ακόμα και στην περίπτωση των διακρίσεων, τα δεδομένα δεν είναι σαφή. 

Πρόσφατη έρευνα σχετικά με την Νομοθεσία για τους Αμερικάνους με 

Αναπηρία (Americans with Disabilities Act) έδειξε ότι η εφαρμογή της 

νομοθεσίας προκάλεσε μείωση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. 

Ενδεχομένως οι εργοδότες απέφυγαν πιθανές διαμάχες απλά με το να μην 

απασχολούν άτομα με αναπηρία ή ίσως η υποχρέωση να παρέχουν εύλογες 

προσαρμογές λειτούργησε ως αντικίνητρο για την πρόσληψη προσωπικού 

με αναπηρία. (WHO, 2011: 241) 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Νομοθεσία για Διακρίσεις λόγω Αναπηρίας 

(Disability Discrimination Act) δεν είχε καμία επίδραση την περίοδο αμέσως 

μετά την εισαγωγή της, και μπορεί να έχει οδηγήσει σε μια πτώση του 

ποσοστού απασχόλησης. Ίσως να ήταν πιο αποτελεσματική ως αντικίνητρο 

για την απόλυση των εργαζόμενων οι οποίοι εμφάνισαν αναπηρία παρά ως 

εργαλείο για την προώθηση της πρόσληψης. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία 

υποδηλώνουν μια μείωση του χάσματος απασχόλησης στο Ηνωμένο 
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Βασίλειο, αν και η νομοθεσία μπορεί να έχει βοηθήσει τους άνδρες με 

αναπηρία περισσότερο από τις γυναίκες με αναπηρία (WHO, 2011: 241). 

 

Παρά τα διφορούμενα αυτά δεδομένα, η επαγγελματική αποκατάσταση 

είναι ζωτική για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το χαμηλό ποσοστό 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, επηρεάζει την κοινωνία ως 

σύνολο. Η εργασιακή ένταξη μπορεί να καταπολεμήσει τον αποκλεισμό, τη 

φτώχεια, την εξάρτηση και τη διάκριση. 

 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η αυξημένη απασχόληση προωθεί την κοινωνική 

ένταξη και μειώνει τον κίνδυνο φτώχιας, μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτίωση της πνευματικής υγείας ή στην ταχύτερη ανάρρωση, μειώνει τις 

δημόσιες δαπάνες για τα επιδόματα αναπηρίας και βοηθά στη διασφάλιση 

της προσφοράς εργασίας αυξάνοντας έτσι την προοπτική υψηλότερης 

μακροπρόθεσμης οικονομικής παραγωγής. Το τελευταίο είναι επίσης 

σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη η ταχεία γήρανση του πληθυσμού και η 

πιθανή στασιμότητα ή πτώση της προσφοράς εργασίας στις περισσότερες 

χώρες του ΟΟΣΑ. Τα άτομα με αναπηρία θα είναι μεταξύ των ομάδων του 

πληθυσμού που θα πρέπει να κινητοποιηθούν για το εργατικό δυναμικό, 

όπως επίσης οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι (OECD, 2010: 11). 

 

Οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να εστιάζουν 

στην υποστήριξη και εξασφάλιση αυτών που δεν δύναται να εργαστούν. 

Επίσης, πρέπει να παρέχουν κίνητρα, να υποστηρίζουν ενεργά και να 

προωθούν την απασχόληση των ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία που 

μπορούν να εργαστούν. Οι πολιτικές για την απασχόληση μέχρι το 1990 

δεν έδωσαν έμφαση στο στόχο αυτό, παρότι ήταν απαραίτητο, τόσο για τα 

άτομα με αναπηρία όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. 

  

Οι πολιτικές μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την ενσωμάτωση 

των ατόμων με αναπηρία. Αυτό θα συμβεί συνδυάζοντας πολιτικές 

απασχόλησης και επιδόματα τα οποία παρέχουν στα άτομα αυτά οφέλη με 

πραγματική αξία. Αυτός ο συνδυασμός δεν θα πρέπει να εξαλείφει τα 

επιδόματα, όπως έχει αναφερθεί (OECD, 2010: 11-12, 16-17). Τα 

επιδόματα αφορούν το κόστος διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Οι 

αποζημιώσεις δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής.  

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις σε αρκετές 

χώρες. Μερικές αλλαγές έγιναν προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε 

σχέση με τα επιδοματικά συστήματα. Οι δέσμες πολιτικής για την αναπηρία 

περιέχουν τώρα ευρύτερο φάσμα μέτρων για την απασχόληση και την 

αποκατάσταση στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Μεταξύ των πιο 



 

Αναγνώριση των εμποδίων στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία  Σελίδα 52 

 

σημαντικών αλλαγών είναι οι προσπάθειες να βελτιωθεί η ποιότητα  

υποστήριξης, να διευρυνθεί η πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες, να γίνει 

καλύτερη σύνδεση της παροχής υπηρεσιών και των επιδομάτων, να 

αναλυθούν οι ανάγκες νωρίτερα και να γίνει διαχείριση κάθε υπόθεσης 

μέσω του συστήματος. Ταυτόχρονα, μερικές χώρες έχουν περιορίσει την 

πρόσβαση σε επιδόματα ασθενείας και αναπηρίας. Ωστόσο, πρέπει να 

γίνουν ακόμα πολλά για την εργασιακή ένταξη των ατόμων που λαμβάνουν 

επίδομα, όπως επίσης για την ένταξη των ατόμων με χρόνια προβλήματα 

υγείας και αναπηρίες (OECD, 2010: 12).  

 

Παρά το γεγονός ότι η νοοτροπία αρχίζει να αλλάζει, μένει να διανυθεί 

ακόμα πολύς δρόμος για να επιτευχθεί η πλήρης επαγγελματική ένταξη 

των ατόμων με αναπηρία. Ο πραγματικός στόχος των μελλοντικών 

στρατηγικών θα πρέπει να είναι η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και 

των προσαρμογών στο εργασιακό περιβάλλον, όπου είναι δυνατό. Επίσης, 

φαίνεται πως υπάρχει μια ανάγκη να προωθηθεί ενεργά η έννοια της 

αμειβόμενης εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Το μοντέλο της 

κοινωνικής αναπηρίας θα πρέπει να διεισδύσει σε έναν ακόμη σημαντικό 

τομέα, αυτό της μισθωτής εργασίας (Roulstone, 2004). 

  

Περισσότερα οικονομικά κίνητρα για κάθε πλευρά μπορούν επίσης να 

ενισχύσουν την παροχή κινήτρων. Καταρχήν, χρειάζονται περισσότερες 

απαιτήσεις από την πλευρά των εργαζομένων και αυτών που τους 

υποστηρίζουν. Επίσης, απαιτείται περισσότερη βοήθεια για τη σχέση 

εργαζόμενου και εργοδότη και τέλος υποστήριξη ώστε κάθε άτομο με 

αναπηρία να ανταπεξέλθει στο διευρυμένο ρόλο (OECD, 2010: 12-13). 

 

Η ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων όλων όσων εμπλέκονται για να 

προωθήσουν τον ίδιο σκοπό, μπορεί να επιφέρει την αύξηση των ευκαιριών 

απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία η οποία φαίνεται να αποτελεί ένα 

στοιχείο κλειδί προκειμένου να επιτευχθεί μια επιτυχημένη μακροπρόθεσμη 

αλλαγή στην πολιτική για την αναπηρία. Αυτό σημαίνει τα παρακάτω: 

 Για τους εργαζομένους με προβλήματα υγείας και με επίδομα 

αναπηρίας, θα πρέπει να υπάρχει οικονομική υποστήριξη για την 

αναζήτηση ή την ενίσχυση της εργασιακής τους προσπάθειας, 

 Για τους εργοδότες, χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για να διατηρήσουν 

εργαζομένους με προβλήματα υγείας και να τους βοηθήσουν να 

επανέλθουν ή να βρουν μια δουλειά. Επίσης, μπορεί να χρειαστούν 

επιδόματα για την πρόσληψη εργαζομένων με προβλήματα υγείας. 

 Για τις αρχές που παρέχουν τα επιδόματα, χρειάζεται οικονομική 

ενίσχυση για την καλύτερη αξιολόγηση των ικανοτήτων των 
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ανθρώπων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η λύση της επιδότησης που 

φαίνεται πιο εύκολη. 

 Για τις υπηρεσίες, θα πρέπει να υπάρχει οικονομική ενίσχυση για την 

ενσωμάτωση των ατόμων που εξυπηρετούν, στη αγορά εργασίας σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο. 

  

Καλύτερα οικονομικά κίνητρα για κάθε εμπλεκόμενο θα πρέπει να 

συνδυάζονται με: πρώτον, ισχυρότερες προσδοκίες για την απασχόληση 

από την πλευρά τόσο των εργαζομένων με προβλήματα υγείας όσο και 

εκείνων που τους βοηθούν στην εργασία, δεύτερον με τις αντίστοιχες 

ευθύνες για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και τρίτον καλύτερες 

παροχές ώστε κάθε εμπλεκόμενος να μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

ενισχυμένες απαιτήσεις. Ισχυρότερες προσδοκίες για την απασχόληση και 

αντίστοιχες ευθύνες και παροχές είναι εξίσου σημαντικές για άλλες δύο 

κατηγορίες εμπλεκομένων: Οι γιατροί που θα πρέπει να κάνουν 

περισσότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι περίοδοι απουσίας 

λόγω ασθένειας θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερες και οι ασθενείς 

εργαζόμενοι θα απασχολούνται ξανά, καθώς και οι εργαζόμενοι που 

παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης , οι οποίες πρέπει να αναλύουν το 

προφίλ κάθε πελάτη προσεκτικά και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

ώστε να φέρουν το άτομο πιο κοντά στην αγορά εργασίας. 

 

Εκτός από τις αλλαγές οι οποίες χρειάζονται σε επίπεδο πολιτικών, κρίνεται 

απαραίτητη η υιοθέτηση μιας γλώσσας η οποία εκφράζει το κοινωνικό 

μοντέλο της αναπηρίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Μια γλώσσα 

πολλαπλότητας, διαφορετικών επιλογών, δικαιωμάτων, ενεργοποίησης και 

αξιώσεων. Μια γλώσσα η οποία θα αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο των 

πολιτικών και πρακτικών. 

 

Σε όρους πολιτικών και πρακτικών τέτοιου είδους επιλογές μπορούν να 

βασιστούν σε ευρύτερες εφαρμογές του κοινωνικού μοντέλου: 

 Έρευνα προσανατολισμένη στον [υποκινούμενη από το] χρήστη, 

 διαβίωση [Ζωή] και εργασία σύμφωνα με την επικρατούσα τάση, 

 Ευέλικτες πολιτικές, 

 Άμεσες πληρωμές, και 

 Συμβολή των ατόμων με αναπηρία σε βασικές νομοθεσίες και 

μεταρρυθμίσεις 

(Roulstone, 2004: 26) 

 

Έτσι, είναι σημαντικό να μετακινηθούμε από υπηρεσίες προσανατολισμένες 

στον πάροχο σε έρευνες προσανατολισμένες στον χρήστη, από την 
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περιορισμένη επιρροή στα εμπόδια της απασχόλησης σε ευέλικτες 

πολιτικές, από την ισχύ των επαγγελματιών στην καθοριστική συνεισφορά 

των αναπήρων στη νομοθεσία και τη μεταρρύθμιση (Roulstone, 2004: 20, 

26). Ακόμη καλύτερα θα λέγαμε ότι, κρίνεται σημαντικό να γίνει μια 

ολοκληρωτική μετάβαση από το ιατρικό μοντέλο στο κοινωνικό μοντέλο.  

 

Τέλος, προκειμένου να δρομολογηθούν αλλαγές στις πολιτικές 

απασχόλησης, είναι σημαντικό να γίνει συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων 

για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την αναπηρία, τη φτώχεια, την 

εκπαίδευση, την απασχόληση, τις πολιτικές, τα επιδόματα. Επομένως, 

δράσεις επένδυσης στη συλλογή δεδομένων, αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων  ώστε να γίνει κατανοητό ποια προγράμματα είναι 

αποτελεσματικά, ανταλλαγής δεδομένων και αναγνώρισης καλών 

πρακτικών, μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες (OECD, 2010: 18). 

 

Αφού γίνει η συλλογή των δεδομένων, μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε 

χώρα σχηματίζεται, ενεργοποιώντας ένα ζωτικό διάλογο για την αναπηρία 

και την απασχόληση.  

 

5.2 Επιδοματικό σύστημα  

 

Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Σύμφωνα με 

έρευνα που έγινε σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, τα άτομα 

με αναπηρία που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας έχουν υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας και χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης  σε σύγκριση με το γενικό 

πληθυσμό. Η χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανοίγει το δρόμο για 

τη φτωχοποίηση του πληθυσμού αυτού (WHO, 2011: 235). 

 

Όπως αναφέρεται στο Ali, Schur, & Blanck (2011) and Schur (2002), 

''..χαμηλά ποσοστά απασχόλησης οδηγούν σε υψηλά ποσοστά φτώχειας 

και σε χαμηλά μέτρα ψυχολογικής ευημερίας μεταξύ των ατόμων με 

αναπηρία.'' (Chabot, 2013: 1)   

 

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι για τα άτομα που ζουν σε φτωχά 

νοικοκυριά; Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την 

Αναπηρία, ANED (Academic Network of European Disabilities Experts),  οι 

βασικές κατηγορίες για τον κίνδυνο φτώχειας των ατόμων με αναπηρία 

είναι καταρχάς η “χαμηλή ένταση εργασίας”, και ακολουθεί το “χαμηλό 

εισόδημα” (Strati, 2014). Ακριβώς αντίθετα είναι τα δεδομένα για τα άτομα 

χωρίς αναπηρία (πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Άτομα που ζουν σε φτωχά νοικοκυριά με κίνδυνο αποκλεισμού 

(ηλικίες 16-59) 
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Source: EUSILC UDB 2012 – version 2 of August 2014 

 

Η θεωρία της αγοράς εργασίας πρεσβεύει ότι, για λόγους προσφοράς και 

ζήτησης, το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία θα είναι 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα χωρίς αναπηρία. 

 

Από τη μεριά της προσφοράς, τα άτομα με αναπηρία βιώνουν ένα 

υψηλότερο κόστος εργασίας, καθώς περισσότερη προσπάθεια μπορεί να 

χρειάζεται για αυτούς ώστε να φτάσουν στον εργασιακό χώρο και να 

αποδώσουν στην εργασία. Σε μερικές χώρες με πιο γενναιόδωρα επιδόματα 

για την αναπηρία, η απασχόληση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια 

επιδομάτων καθώς και στην απώλεια κάλυψης της υγειονομικής 

περίθαλψης. Η συνδυασμένη αξία αυτών μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 

τους μισθούς. Έτσι, ο ‘μισθός επιφύλαξης’ (reservation wage ) ενός ατόμου 

με αναπηρία - δηλαδή ο χαμηλότερος μισθός για τον οποίο ένα άτομο είναι 

πρόθυμο να εργαστεί- είναι πιθανό να είναι υψηλότερος, σε σχέση με ένα 

άτομο χωρίς αναπηρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποκαλούμενη 

‘παγίδα του επιδόματος’ ( benefit trap) και προκαλεί ανησυχία σε χώρες με 

υψηλά εισοδήματα.  

 

Από τη μεριά της ζήτησης, μια κατάσταση υγείας μπορεί σε κάποιες 

περιπτώσεις να κάνει ένα άτομο λιγότερο παραγωγικό, ειδικότερα εάν το 

εργασιακό περιβάλλον δεν φιλοξενεί άτομα με αναπηρία. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις είναι αναμενόμενο ότι θα προσφερθεί στο άτομο μικρότερος 

μισθός στην αγορά. Επίσης, σε ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να δοθεί 

χαμηλότερος μισθός ως αποτέλεσμα της διάκρισης.  
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Προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση και να αποφευχθεί η “παγίδα του 

επιδόματος” ο ΟΟΣΑ προτείνει τα παρακάτω ώστε να υπάρξει μια 

πετυχημένη αλλαγή στη πολιτική: 

 

 Αξιολόγηση της ικανότητας για εργασία, όχι της αναπηρίας. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα συστήματα αναπηρίας πρέπει να ξεκινήσουν 

αξιολογώντας την ικανότητα για εργασία ενός ατόμου που κάνει αίτηση για 

επίδομα και παρέχοντας επαρκή υποστήριξη για την απασχόληση, ώστε το 

άτομο αυτό να διατηρήσει επαφή με την αγορά εργασίας. 

Η αξιολόγηση και αντίστοιχα η παροχή υποστήριξης πρέπει να 

ολοκληρώνονται γρήγορα ώστε το άτομο που διεκδικεί το επίδομα να μην 

μείνει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα και χάσει την επαφή με την 

αγορά εργασίας. 

 

 Eνεργοποίηση. 

Τα επιδόματα αναπηρίας όπως τα επιδόματα απασχόλησης στοχεύουν σε 

άτομα χωρίς εργασία, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ικανά να 

εργαστούν, τουλάχιστον μερικώς. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η λογική να 

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο 

αποδέκτης του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να εφαρμόζεται και στο 

σύστημα επιδόματος αναπηρίας. Για παράδειγμα οι πληρωμές επιδομάτων 

θα πρέπει να συνδέονται με την θέληση του δικαιούχου να συνεργαστεί με 

τον υπεύθυνο φορέα και να εμπλακεί στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας και, όπου είναι δυνατό, στις διαδικασίες αναζήτησης 

εργασίας. 

 

 Το επίδομα αναπηρίας να μετατραπεί σε μεταβατική πληρωμή  

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το επίδομα αναπηρίας, όπως και άλλα επιδόματα 

σε ηλικία εργασίας, θα πρέπει να αποτελούν μια προσωρινή πληρωμή με το 

δικαίωμα να επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός από 

τα επιδόματα που παρέχονται σε μερικά άτομα με σοβαρά προβλήματα 

υγείας. 

 

 Να ανταμείβεται η εργασία 

Μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις είναι να βρεθεί ο 

καλύτερος τρόπος για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων φορολόγησης και 

των επιδοματικών συστημάτων για τα άτομα με αναπηρία, με σκοπό την 

παροχή κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για την ανάληψη εργασίας, την 

παραμονή στην εργασία και την αυξημένη προσπάθεια στην εργασία. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το επίδομα αναπηρίας δεν πρέπει να είναι 

περισσότερο ελκυστικό από τα επιδόματα για άτομα που βρίσκονται σε 

ηλικία εργασία, οι δαπάνες [ οι πληρωμές] θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε επιπλέον ώρα εργασίας, θα 
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πληρώνεται, και τα επιπλέον ή δευτερεύοντα επιδόματα που καταβάλλονται 

για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με την 

αναπηρία θα πρέπει να παρέχονται ανεξάρτητα από τον δικαιούχο ή την 

κατάσταση της αγοράς εργασίας (ΟΟΣΑ, 2010: 13). 

 

Παρόλα αυτά, στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, αναγνωρίζεται ότι μερικές από τις προτεινόμενες αλλαγές είναι 

πιθανό να εγείρουν θέματα, ιδιαίτερα στους σημερινούς δικαιούχους, τα 

δικαιώματα των οποίων θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τα νέα και 

συχνά αυστηρότερα κριτήρια επιλεξιμότητας μετά την προτεινόμενη 

συνολική μεταρρύθμιση. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε πολλές 

περιπτώσεις, το επίδομα αναπηρίας στοχεύει στη διαχείριση του αυξημένου 

κόστους διαβίωσης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, το οποίο 

είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα της μη προσβασιμότητας του 

περιβάλλοντος. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει άμεση σύνδεση του 

επιδόματος με την εργασιακή κατάσταση αποκλειστικά. 
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Συμπεράσματα 

 

Τα τελευταία χρόνια πολλές δράσεις έχουν λάβει χώρα προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και η 

αύξηση των δυνατοτήτων εργασιακής απασχόλησής τους. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και κάθε χώρα 

απαιτείται να προσαρμόσει τις δράσεις της σύμφωνα με τις συγκεκριμένες 

ανάγκες και προτεραιότητές της. 

 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα της OPM & Ipsos (2014), 

απαιτούνται αλλαγές προκειμένου οι εργοδότες να ενημερωθούν και να 

εκπαιδευθούν για υποστηρικτικές δράσεις που επιτρέπουν σε άτομα με 

αναπηρία να παραμένουν και να είναι αποδοτικά στην εργασία τους. 

 

Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα, τα άτομα με αναπηρία εκτιμούν ότι 

απαιτείται να σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με την προσβασιμότητα των 

διαδικασιών εκπαίδευσης και υποβολής αιτήσεων απασχόλησης, 

περιλαμβανομένων εύλογων προσαρμογών. Επίσης, αναφέρεται ότι 

υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη στις αιτήσεις δουλειάς και 

στην εύρεση εργασίας και, τέλος, στο να διαδραματίσει το κράτος 

σημαντικότερο ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης. 

 

Η υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας απαιτείται να 

οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην οπτική της απασχόλησης και της 

αναπηρίας σε πολιτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Colin Barnes 

(2003), αν οι κυβερνήσεις είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση, απαιτείται να 

δημιουργήσουν πολιτικές που να ακολουθούν μια περισσότερο ολιστική 

προσέγγιση, οι οποίες θα ισχυροποιηθούν και θα εφαρμόζονται με 

αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με τον Barnes, η απομάκρυνση των εμποδίων 

στην απασχόληση είναι εφικτή μόνο με την ανάπτυξη και υιοθέτηση 

πολιτικών με ξεκάθαρη εστίαση στη ζήτηση εργασίας (την κοινωνική 

οργάνωση της εργασίας) και τις οικονομικές και κοινωνικές δομές που την 

υποστηρίζουν. Αυτές περιλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, 

υπηρεσίες παροχής υγεία και κοινωνικής υποστήριξης, συστήματα 

μεταφοράς και το δομημένο περιβάλλον, στέγαση και υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας. Όλα τα παραπάνω είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

ατόμων χωρίς αναπηρία, εντείνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας. 

 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Roulstone (2004) υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες πρέπει 

να εξασφαλίζουν τους χρήστες και τις οργανώσεις τους , σε κάθε 
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διαδικασία αξιολόγησης και προσδιορισμού στόχων Ακόμη, καθώς το 

κοινωνικό μοντέλο παρέχει έναν νέο τρόπο θεώρησης της αναπηρίας, 

υπάρχουν σημαντικοί τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεται στα θέματα της 

απασχόλησης και αναπηρίας: 

 Ως μια νέα θεώρηση της αναπηρίας στην έρευνα, την επιδοματική 

πολιτική και τη δημιουργία πολιτικών 

 Εφαρμογή του κοινωνικού μοντέλου και της ανεξάρτητης διαβίωσης 

στον τομέα της απασχόλησης 

 Ενίσχυση ευκαιριών απασχόλησης 

 

Ακόμη, το “WHO World report on disability” του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (2011) θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα 

Άτομα με Αναπηρία αλλά, με την εμπλοκή διαφορετικών τομέων 

(εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική προστασία, εργασία, μεταφορές, στέγαση) 

κι διαφορετικών εμπλεκομένων (κυβερνήσεις, επαγγελματίες, ιδιωτικός 

τομέας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, άτομα με αναπηρία και οι 

οικογένειές τους, γενικό κοινό, μέσα μαζικής ενημέρωσης) αυτά μπορούν 

να αρθούν. 

 

Οι προτάσεις του ΠΟΥ περιλαμβάνουν: 

1. Πρόσβαση σε όλα τα συμβατικά συστήματα και υπηρεσίες 

(mainstreaming) 

Η έννοια του mainstreaming αναφέρεται στη διαδικασία άρσης των 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα. 

Αυτά περιλαμβάνουν αλλαγές σε πολιτικές, περιβάλλοντα, νομοθεσία, 

πρότυπα, στρατηγικές και σχέδια. Η έννοια του mainstreaming όχι μόνο 

εξασφαλίζει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

αλλά μπορεί να αποδειχθεί και ωφέλιμη από πλευράς μείωσης του κόστους 

 

2. Επένδυση σε συγκεκριμένα προγράμματα και υπηρεσίες για τα 

άτομα με αναπηρία 

Εκτός από το mainstreaming υπάρχει ανάγκη για ειδικές υπηρεσίες, όπως η 

αποκατάσταση, υπηρεσίες κατάρτισης ή υποστηρικτικές υπηρεσίες, 

τεχνολογικές εφαρμογές, υπηρεσίες ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης. 

 

3. Υιοθέτηση μιας εθνικής στρατηγικές για την αναπηρία και ενός 

σχεδίου δράσης 

Κάθε εθνική στρατηγική απαιτείται να στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου 

διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Στρατηγικές και σχέδια δράσης πρέπει 

να συμβαδίζουν με την ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης κάθε χώρας, 

λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι ανάγκες για υπηρεσίες, η 

κοινωνική και πολιτική κατάσταση, η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων 
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υπηρεσιών και κενά που παρουσιάζονται καθώς και περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά εμπόδια. 

 

4. Εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία 

Τα άτομα με αναπηρία απαιτείται να ενδυναμώνονται ώστε να συμμετέχουν 

τα ίδια στη λήψη αποφάσεων καθώς γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα 

τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες τους. Τα άτομα με αναπηρία 

απαιτείται να έχουν τον έλεγχο και τις επιλογές της ζωής τους και οι 

εμπλεκόμενοι απαιτείται να τους συμβουλεύονται για τις αποφάσεις που 

τους αφορούν. 

 

5. Βελτίωση της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη 

σε κάθε περιοχή. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί στις αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ζητήματα για την αναπηρία.  

 

6. Παροχή επαρκούς χρηματοδότησης  

Η επαρκής και αειφόρος χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών 

απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών σε 

όλους τους δικαιούχους. 

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχέδια δράσης για την αναπηρία απαιτείται να 

λαμβάνουν υπόψη την αειφορία των μέτρων. Ακόμη, όλες οι υπηρεσίες σε 

κάθε τομέα (ιδιωτικό, δημόσιο, μη κερδοσκοπικό) μπορούν να 

συμμετάσχουν ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών καλύτερης 

ποιότητας. Τέλος, καθώς τα άτομα με αναπηρία επωμίζονται ένα επιπλέον 

κόστος διαβίωσης λόγω της αναπηρίας τους, απαιτούνται αυξημένες 

παροχές υγείας και ασφαλιστική κάλυψη.  

 

7. Αύξηση της ενημέρωσης και της γνώσης του γενικού πληθυσμού 

Είναι ζωτικής σημασίας η αύξησης της ενημέρωσης και της γνώσης του 

γενικού πληθυσμού για την αντιμετώπιση του στίγματος και των 

στερεοτύπων που σχετίζονται με την αναπηρία. Προκειμένου να επιτευχθεί 

η κοινωνική ένταξη, είναι σημαντική η αύξηση της αμοιβαίου σεβασμού και 

της γνώσης προς τα ΑμεΑ. 

 

8. Βελτίωση της συλλογής δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία 

Είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη αναλυτικών και ακριβών στοιχείων που 

αφορούν τα άτομα με αναπηρία και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τον 

σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τη σύγκριση πολιτικών 

αναπηρίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εξειδικευμένες έρευνες μπορούν 
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να δώσουν στοιχεία σχετικά με την ανάγκη νέων υπηρεσιών, το επίπεδο 

διαβίωσης κλπ. 

 

9. Ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας που σχετίζεται με την 

αναπηρία 

Η έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των 

θεμάτων αναπηρίας. Επομένως, η υλοποίηση ερευνητικών έργων που 

σχετίζονται με τις διάφορες πτυχές της αναπηρία και τις επιπτώσεις τους 

στην καθημερινή ζωή. 

 

Εν κατακλείδι, παρότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και ιδιαιτερότητες στην 

εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης ένα πράγμα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένο: τα άτομα με αναπηρία είναι δημιουργικά, μπορούν να 

προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, να αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο και 

μια επαγγελματική ταυτότητα. 

 

Στο παραδοτέο 2.3 του Workability: Πολιτικές και καλές πρακτικές σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές στον 

τομέα της απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Στόχος είναι να 

καταδειχθεί ότι, ακόμη και αν δεν εξασφαλίζονται οι ευνοϊκότερες 

συνθήκες, υπάρχουν ακόμη παραδείγματα εργασιακής ένταξης και 

δημιουργικότητας από άτομα με αναπηρία. 
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