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Εισαγωγή
Η εργασία αφορά την ανθρώπινη δραστηριότητα με ένα χρήσιμο
αποτέλεσμα, όπως και την άσκηση έργου στο πλαίσιο μιας οργανωμένης
κοινωνίας. Είναι η συνολική δραστηριότητα σε σχέση με ένα αντικείμενο ή
μια μονάδα εργασίας και αφορά την καθημερινή δουλειά, την εκτέλεση
καθηκόντων για βιοποριστικούς λόγους, το σώμα των εργαζομένων, την
παραγωγή του έργου και την παραγωγική διαδικασία. Στις σύγχρονες
κοινωνίες η απασχόληση αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στη ζωή ενός
πολίτη. Η αντίληψη για την απασχόληση σε αυτές, δεν περιορίζεται πλέον
μόνο ως πηγή εισοδήματος ενός ανθρώπου αλλά είναι άρρηκτα
συνυφασμένη με ένα τρόπο προσδιορισμού της ταυτότητας καθώς με αυτή
μπορεί να επιτυγχάνει την προσωπική εξέλιξή και ανάπτυξη, ασφάλεια και
συναισθηματική ευχαρίστηση. Για πολλά άτομα με αναπηρία, το δικαίωμα
στην εργασία είναι βασικό στοιχείο του αγώνα για ίσα δικαιώματα.
Σύμφωνα με στατιστική των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζεται ότι περίπου το
15% του πληθυσμού του πλανήτη έχει κάποια μορφή αναπηρίας και
τουλάχιστον 785 εκατομμύρια είναι σε παραγωγική ηλικία μεταξύ (15-59
ετών). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU 28), σύμφωνα με έρευνα της Eurostat
(2011) υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 44 εκατομμύρια άνθρωποι που
δηλώνουν ότι έχουν αναπηρία και συναντούν εμπόδια στην πλήρη
συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. (GED & EMPLAB &
Menze, J. 2015).
Οι άνθρωποι με αναπηρία παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και
όταν εργάζονται είναι πιο πιθανό να αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους
ανθρώπους χωρίς αναπηρία. Στην Ευρώπη των 28, το ποσοστό
απασχόλησης των ανθρώπων με αναπηρία ανέρχεται το 66,9% ενώ των
ανθρώπων με αναπηρία στο 47,3% . Μεγάλη διακύμανση παρουσιάζεται
και στα ποσοστά που αφορούν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά απασχολησιμότητας ανά
χώρα. Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην Ουγγαρία (23,7%),
Ιρλανδία (29,8%) και Βουλγαρία (30,7%) ενώ αντίθετα οι χώρες με τα
υψηλότερα ποσοστά είναι η Σουηδία (66,2%), το Λουξεμβούργο (62,5%)
και η Φινλανδία (60,8%).
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(Eurostat 2014)
Βασική αιτία της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η έλλειψη
ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Τα
ποσοστά στην Ευρώπη σχετικά με τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού για τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία άνω των 16 ετών ήταν
περίπου στο 20% ενώ για τους ανθρώπους με αναπηρία παρουσιάζονται να
είναι στο 30%.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης τόσο στην χώρα
μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αυξηθεί δραματικά τα ποσοστά
ανεργίας. Οι ομάδες πολιτών που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς
ομάδες, στις οποίες ανήκουν και οι άνθρωποι με αναπηρία είναι εκείνες
που πλήττονται περισσότερο και άμεσα από την κρίση και την ανεργία.
Ιστορικά, οι άνθρωποι με αναπηρία αντιμετώπιζαν πολλαπλά εμπόδια στην
ένταξη στην αγορά εργασίας και ο αποκλεισμό από αυτήν οδηγεί σε
συνθήκες φτώχειας και έντονες δυσκολίες επιβίωσης.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών για
μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημοσίευσε την
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Σε αυτήν έχουν συμφωνηθεί πέντε
πρωταρχικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 2020,
και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, το κλίμα/την
ενέργεια, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της
φτώχειας.
Οι πρωταρχικοί στόχοι είναι:
– 75% του πληθυσµού µεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση.
– 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A.
– Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίµα/την ενέργεια πρέπει να
έχουν επιτευχθεί (περιλαµβανοµένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού
µείωσης των εκποµπών εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν).
– Το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική
εκπαίδευση πρέπει να είναι µικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των
νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
– Ο αριθµός των ατόµων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να µειωθεί
κατά 20 εκατοµµύρια.
Μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία την οποία έχει λάβει η ΕΕ είναι η
πλατφόρμα «Ευρώπη 2020: καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού». Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 80
εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και στόχος
της Ευρώπης 2020 είναι αυτός ο αριθμός να μειωθεί μέχρι το 2020 σε 20
εκατομμύρια μέχρι το 2020. Βασικές δράσεις για την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η κοινωνική
ασφάλιση, η εκπαίδευση και άλλες ζωτικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική
περίθαλψη και η στέγαση. Άλλες σημαντικές δράσεις είναι η καλύτερη
χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης και
την καταπολέμηση των διακρίσεων, η κοινωνική καινοτομία για την
εξεύρεση νέων «έξυπνων» λύσεων και οι νέες συμπράξεις μεταξύ του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Eπιπλέον, στην «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020»
θέτονται πέντε βασικοί τομείς δράσεις: Προσβασιμότητα, Συμμετοχή,
Ισότητα, Απασχόληση, Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όσο αναφορά την
απασχόληση αναφέρονται τα εξής:
«4 — Aπασχόληση
Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας διασφαλίζουν την οικονομική ανεξαρτησία,
προωθούν την προσωπική καταξίωση και θωρακίζουν ενάντια στη φτώχεια.
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Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία κυμαίνεται
μόνο γύρω στο 50% Για να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΕΕ,
πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που έχουν
αμειβόμενη απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας. Η Επιτροπή θα
αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν η στρατηγική για
την Ευρώπη 2020 και το θεματολόγιό της για νέες δεξιότητες και θέσεις
εργασίας παρέχοντας στα κράτη μέλη αναλύσεις, πολιτική καθοδήγηση,
δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και κάθε άλλου είδους στήριξη. Θα
βελτιώσει τις γνώσεις για την επαγγελματική κατάσταση των γυναικών και
ανδρών με αναπηρία, θα εντοπίσει προβληματικούς τομείς και θα προτείνει
λύσεις. Θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους νέους με αναπηρία κατά τη φάση
της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Θα εξετάσει το
ζήτημα της διεπαγγελματικής κινητικότητας στην ανοικτή αγορά εργασίας
και σε προστατευόμενα εργαστήρια μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και
αμοιβαίας μάθησης. Θα εξετάσει επίσης το ζήτημα της μη μισθωτής
απασχόλησης και των ποιοτικών θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
πτυχών όπως οι συνθήκες εργασίας και η επαγγελματική εξέλιξη, με τη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη στήριξη
που παρέχει για την ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών που προωθούν
τη διαχείριση της ποικιλομορφίας στο χώρο εργασίας, όπως Χάρτες για την
ποικιλομορφία που θα έχουν προσυπογραφεί από τους εργοδότες και μια
πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Η δράση της ΕΕ θα στηρίξει εθνικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στα
εξής: ανάλυση της κατάστασης της αγοράς εργασίας για τα άτομα με
αναπηρία· καταπολέμηση της τακτικής των παροχών αναπηρίας και άλλων
παγιδευτικών μεθόδων που τα αποθαρρύνουν να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας· στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της χρήσης
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)· ανάπτυξη ενεργητικών
πολιτικών για την αγορά εργασίας· βελτίωση της προσβασιμότητας στους
χώρους εργασίας· ανάπτυξη υπηρεσιών τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας,
δομών στήριξης και κατάρτισης στην εργασία· προαγωγή της χρήσης του
γενικού κανονισμού απαλλαγής που επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή.
Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε περισσότερα άτομα με
αναπηρία να κερδίζουν τα προς το ζην στην ανοικτή αγορά εργασίας.»
Σε αυτό το παραδοτέο παρουσιάζονται καλές πρακτικές στον τομέα της
πρόσβασης στην απασχόληση, ακολουθώντας δύο διακριτούς άξονες. Στον
πρώτο παρουσιάζονται καλές πρακτικές υποστηρικτικών δομών στην
απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία αλλά και των λεγόμενων «Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων», που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Στο δεύτερο τμήμα του παραδοτέου παρουσιάζονται
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παραδείγματα Ατόμων με Αναπηρία που δραστηριοποιούνται τόσο ως
εργοδότες όσο και ως εργαζόμενοι. Με αυτόν προβάλλεται μια ακριβής
εικόνα των εμποδίων που άλλα άτομα με αναπηρία αντιμετώπισαν αλλά και
των επιτευγμάτων που τους οδήγησαν στην επίτευξη της σημερινής τους
εργασιακής κατάστασης.
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1. Υποστηρικτικές δομές
1.1 Δίκτυο Παγκόσμιών Επιχειρήσεων και Αναπηρίας
Ένα πολύ καλό εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί το Δίκτυο
Παγκόσμιών Επιχειρήσεων και Αναπηρίας (Global Business and Disability
Network, ) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, (ΔΟΕ) (International Labor
Organization - ILO).
Το δίκτυο αποτελείται από πολυεθνικές εταιρείες, εθνικές οργανώσεις των
εργοδοτών, δίκτυα επιχειρήσεων σε συνεργασία με οργανώσεις ανθρώπων
με αναπηρία με στόχο την προώθηση της ίσης μεταχείρισης στον
εργασιακό τομέα των ανθρώπων με αναπηρία.
Πεποίθηση της ΔΟΕ είναι ότι με την συμμετοχή στο δίκτυο οι εταιρείες
επωφελούνται από την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, τη
βελτίωση της παραγωγικότητας, ασφαλέστερες θέσεις εργασίας και
αυξημένη εξυπηρέτηση των πελατών.
Φιλοδοξεί στην ανάπτυξη μιας εργασιακής κουλτούρας που θα σέβεται και
λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας την πρόσληψη, τη διατήρηση
και την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία.
Η αποστολή του Δικτύου είναι να ενημερώσει τις επιχειρήσεις για τα οφέλη
της ένταξης στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και την
επιχειρηματική επιτυχία.
Οι τέσσερις κύριοι σκοποί είναι:
-

Η Ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των
επιχειρήσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών.

-

Ανάπτυξη κοινών προϊόντων και υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και
τους εργοδότες για τη διευκόλυνση της πρόσληψης και διατήρησης
της εργασίας.

-

Ενίσχυση του έργου των οργανώσεων των εργοδοτών και των
δικτύων επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, και την οικοδόμηση
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη τους σε θέματα αναπηρίας.

-

Η σύνδεση εταιριών με τις δραστηριότητες και τους συνεργάτες της
ΔΟΕ σε εθνικό επίπεδο και να εργάζονται μέσω των τοπικών
γραφείων και των αλυσίδων
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Τέλος, το δίκτυο έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για να βοηθήσει τις
εταιρείες να εντοπίσουν την ειδική διαχείριση, τα πρακτική κενά, καθώς και
δυνατότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον ανθρώπων με αναπηρία. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στη
διεύθυνση http://www.businessanddisability.org/satools/ .
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1.2 JobAccess της Αυστραλίας
Το JobAccess είναι ένας εθνικός κόμβος της Αυστραλίας που παρέχει
πληροφορίες για το χώρο της εργασίας και της απασχόλησης των ατόμων
με αναπηρία, τους εργοδότες και τους παρόχους υπηρεσιών.
Δημιουργήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση για να συγκεντρώσει
πληροφορίες και πόρους που μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση
ανθρώπων με αναπηρία. (JobAccess, 2016a)
Το JobAccess έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία βρουν και
να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, να προαχθούν σε καλύτερες θέσεις
εργασίας, να λάβουν οικονομική και άλλη στήριξη, να επεκτείνουν τις
δεξιότητες τους στο χώρο εργασίας, και πολλά άλλα.
Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται στους εργοδότες με αναπηρία
περιλαμβάνουν:
• Οι επιδοτήσεις μισθών που δίνουν στους πιθανούς εργοδότες επιπλέον
κίνητρο για να προσλάβουν άτομα με αναπηρία
• Προσωπική Βοήθεια
στην εργασία, πληρώνοντας
τα έξοδα του
προσωπικού βοηθού στην εργασία για τα άτομα που χρειάζονται τακτική
βοήθεια λόγω της αναπηρίας τους ή την ιατρική κατάσταση.
• Επίδομα κίνησης, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους με
αναπηρία καλύπτοντας τα έξοδα μετακίνησης προς και από την εργασία,
τις σπουδές, την κατάρτιση, τον εθελοντισμό ή την αναζήτηση εργασίας,
αν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Προσωπική Βοήθεια και Μέντορες Υπηρεσίες Απασχόλησης, ιδίως για τα
άτομα με ψυχική ασθένεια
• Σχέδιο Κινήτρων Νέας Επιχείρησης για τα άτομα που θέλουν να
ξεκινήσουν μια νέα μικρή επιχείρηση.
• Εθνικό Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας για τα άτομα που
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έμμισθη ή άμισθη επαγγελματική εμπειρία.
• Δεξιότητες για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση για τη βελτίωση της
ομιλίας, την ανάγνωση, τη γραφή ή βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων.
(JobAccess, 2016b)
Το JobAccess έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει τους εργοδότες να
καταλάβουν το θέμα της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας, να
κατανοήσουν τα οφέλη από την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, να προσλαμβάνουν
και να διατηρούν τους σωστούς ανθρώπους, να πάρουν οικονομική και
άλλη στήριξη, να αναπτύξουν στρατηγικές για την απασχόληση αναπηρίας.
Μερικές από τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρονται στους
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εργοδότες που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία
περιλαμβάνουν τα εξής:
• Το Εθνικό Συντονιστικό για την αναπηρία μπορεί να συνδέσει τα σχολεία
και τη βοήθεια από την κυβέρνηση για την απασχόληση, και να βελτιώσει
την δίοδο μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας.
• Υποστηριζόμενα σύστημα της μισθωτής εργασίας.
• Το πρόγραμμα πρακτικής για Αυστραλιανούς με αναπηρία
παρέχει
πληρωμή προς τους εργοδότες που είναι επιλέξιμοι για το Αυστραλιανό
πρόγραμμα πρακτικής για αναπηρία
• Προσωπική Βοήθεια
στην εργασία, πληρώνοντας
τα έξοδα του
προσωπικού βοηθού στην εργασία για τα άτομα που χρειάζονται τακτική
βοήθεια λόγω της αναπηρίας τους ή την ιατρική κατάσταση.
• Επίδομα κίνησης για τους εργαζόμενους που δεν είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Εθνικό Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας μπορεί να παρέχει μια ευκαιρία
για τους εργοδότες για να δουν πώς οι άνθρωποι με αναπηρία λειτουργούν
στο περιβάλλον εργασίας σας και πώς μπορούν να εκτελέσουν διάφορες
εργασίες εργασίας. (JobAccess, 2016c)
Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα JobAccess

Η ιστοσελίδα JobAccess έχει μια σειρά από πληροφορίες όπως: οικονομική
υποστήριξη για τις τροποποιήσεις στο χώρο εργασίας και τις επιδοτήσεις
μισθών, συμβουλές προσλήψεων για την υποβολή αίτησης για μια θέση
εργασίας και πρόσληψη ενός εργαζομένου με αναπηρία, συνδέσεις με τα
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, πώς να ανακοινώσεις την
Πολιτικές και καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
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αναπηρία σου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για τα άτομα με
αναπηρία και τους εργοδότες, εργαλεία και τους πόρους για τους
εργοδότες και πώς να δημιουργήσει ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας και
συνδέσεις με μια σειρά άλλων κυβερνητικών υποστηρικτικών και
προγραμμάτων
Το JobAccess μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
εύρεση υπηρεσίας για την απασχόλησης αναπήρων, για αίτηση
χρηματοδότησης από το Ταμείο Βοήθειας Απασχόλησης, για αίτηση στο
σύστημα υποστήριξης μισθωτής εργασίας ή κάποιο άλλο πρόγραμμα για
τον εργοδότη. Το JobAccess διαθέτει επίσης μια σειρά από χρήσιμα
εγχειρίδια για τους εργοδότες και τους υποψηφίους με αναπηρία.
Τέλος, JobAccess λειτουργεί υπηρεσία παραπομπών και παραπόνων. Αυτή
είναι μια δωρεάν υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία που είναι χρήστες
των Υπηρεσιών
Απασχόλησης για ανθρώπους με αναπηρία, των
Αυστραλιανών επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπων με
αναπηρία.
Ο σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να προσφέρει μια ανεξάρτητη, δίκαιη
και αμερόληπτη, ανάλυση παραπόνων και παραπομπή. Για να κάνει κάποιος
μια καταγγελία μπορεί μέσω τηλεφώνου, email, ή, αν αυτός / αυτή είναι
κωφός ή έχει προβλήματα ακοής ή ομιλίας μπορούν να επικοινωνήσει με
την Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης. Μη αγγλόφωνοι καλούντες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Μεταφραστών και Intepreting.
(JobAccess, 2016d)
Το JobAccess κέρδισε ο 2016 το βραβείο Government Contact Centre
Excellence Awards: Best People Strategy in a Government Contact Centre
στην Αυστραλία.
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1.3 Πρόγραμμα «Disability confident» του Ηνωμένου Βασιλείου
Το πρόγραμμα Disability Confident έχει ως στόχο να βοηθήσει τους
εργοδότες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχονται από
την απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Είναι εθελοντικό και έχει
δημιουργηθεί
από εργοδότες και τους εκπροσώπους ανθρώπων με
αναπηρία.
Εικόνα 2: Το λογότυπο του Προγράμματος «Disability confident»

Το πρόγραμμα Disability Confident έχει 3 επίπεδα. Ο εργοδότης πρέπει να
ολοκληρώσει κάθε επίπεδο πριν μεταβεί στο επόμενο.
α) Επίπεδο 1: Δέσμευση εργοδότη
Για να εισαχτεί στο πρόγραμμα, ο εργοδότης πρέπει να εγγραφεί. Αυτό
περιλαμβάνει:
• στοιχεία επικοινωνίας
• την υπογραφή για τις δεσμεύσεις του προγράμματος
• τον εντοπισμό τουλάχιστον ενός θέματος που ο εργοδότης μπορεί
να κάνει και θα κάνει τη διαφορά για τους ανθρώπους με αναπηρία
Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:
- Προσβάσιμη διαδικασία προσλήψεων:
 Διασφάλιση εναντίον των διακρίσεων
 Να κάνουν τις αγγελίες των εργασιών προσβάσιμες
 Να παρέχουν πληροφόρηση σε προσβάσιμη μορφή
 Να δέχονται αιτήσεις εργασίας σε εναλλακτικές
Ηλεκτρονικά

μορφές

πχ.

- Προβολή και προώθηση κενών θέσεων:

Διαφήμιση κενών θέσεων μέσω διάφορων τρόπων
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να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από το Jobcentre Plus,
από το Πρόγραμμα παρόχων εργασίας, από τους τοπικούς
οργανισμούς ανθρώπων με αναπηρία

- Πρόσφορα συνέντευξης για ανθρώπους με αναπηρία:



να ενθαρρύνουν την υποβολή αιτήσεων από ανθρώπους με αναπηρία
προσφέροντας τους την δυνατότητα συνέντευξης, εφόσον πληρούν τα
ελάχιστα κριτήρια για την εργασία

- Πρόβλεψη και να παροχή εύλογων προσαρμογών, όπως απαιτείται:



να βεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρία δεν είναι σε μειονεκτική
θέση όταν υποβάλλουν αίτηση και όταν κάνουν τη δουλειά τους

- Υποστήριξη οποιουδήποτε εργαζόμενου που αποκτά κάποια αναπηρία ή
μακροπρόθεσμη δυσκολία της υγείας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να
παραμείνει στην εργασία:
Η δραστηριότητα που κάθε εργοδότης πρέπει επίσης να ολοκληρώσει για
να επιτευχθεί το επίπεδο 1 περιλαμβάνει την παροχή εργασιακής εμπειρίας,
δοκιμαστική εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση κλπ (Βρετανικό
Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων, 2016a)
β) Επίπεδο 2: Εργοδότης του προγράμματος Disability Confident
Για να γίνει κάποιος εργοδότης του Disability Confident, ο εργοδότης
χρειάζεται να αυτο-αξιολογήσει την επιχείρησή του / της σε ένα σύνολο
καταστάσεων που ομαδοποιούνται σε 2 θέματα:
- Να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους για την επιχείρηση
- Η διατήρηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων
Το να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους για την επιχείρηση περιλαμβάνει:
 Ενεργά να ψάχνει, να προσελκύσει και να προσλαμβάνει
ανθρώπους με αναπηρία
 να έχει προσβάσιμους τρόπους για να προσελκύσει και να
προσλαμβάνει ανθρώπους με αναπηρία
 η διαδικασία πρόσληψης να είναι πλήρως περιεκτική και
προσβάσιμη
 να δίνει την δυνατότητα για συνέντευξη σε άτομα με
αναπηρία που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για την εργασία
 να είναι ευέλικτη κατά την αξιολόγηση ώστε οι υποψήφιοι με
αναπηρία να έχουν την καλύτερη ευκαιρία για να αποδείξουν
ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
 να κάνει τις απαιτούμενες εύλογες προσαρμογές
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να ενθαρρύνει τους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις να
συνεργαστούν με το Disability Confident
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν επαρκή επίγνωση της
ισότητας αναπηρία

Για να γίνει κάποιος, ο εργοδότης του Disability Confident πρέπει επίσης να
δεσμευτεί για τουλάχιστον μία δράση από την παρακάτω λίστα:
Θέμα 1 - Να προσλαμβάνει τους κατάλληλους ανθρώπους για την
επιχείρησή
 Παροχή εργασιακής εμπειρίας
 Παροχή δοκιμής εργασίας
 Παροχή αμειβόμενης απασχόλησης (μόνιμης ή αορίστου χρόνου)
 Παροχή μαθητείας
 Παροχή πρακτικής άσκησης
 Παροχή αμειβόμενης πρακτικής εξάσκησης ή υποστηριζόμενης
πρακτικής άσκησης (ή και τα δύο)
 Διαφήμιση κενών θέσεων εργασίας και άλλων ευκαιριών μέσω των
οργανώσεων και των μέσων ενημέρωσης που στοχεύουν ειδικά για
τα άτομα με αναπηρία
 Να συνεργάζεται με το Jobcentre Plus, με το Πρόγραμμα παρόχων
εργασίας, από τους τοπικούς οργανισμούς ανθρώπων με αναπηρία
 Δημιουργία ενός περιβάλλοντος προσβάσιμο για το προσωπικό και
τους πελάτες
 Να προσφέρουν άλλες καινοτόμες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις
για να ενθαρρύνουν για ανθρώπους με αναπηρία να υποβάλουν
αίτηση για τις ευκαιρίες και την υποστήριξή τους όταν το κάνουν
Θέμα 2- Διατήρηση και ανάπτυξη των ανθρώπων περιλαμβάνει:
 Προώθηση της νοοτροπίας να είσαι μέλος του Disability
Confident
 Υποστήριξη εργαζομένων στην διαχείριση των αναπηριών
τους και της κατάσταση υγείας τους
 Διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για την ανάπτυξη και
την εξέλιξη του προσωπικού με αναπηρία
 Εξασφάλιση ότι οι διευθυντές γνωρίζουν πώς μπορούν να
υποστηρίξουν το προσωπικό που είναι άρρωστοι ή
απουσιάζουν από την εργασία
 Να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από το προσωπικό τους με
αναπηρία
 Να επανεξέτασουν την αυτο-αξιολόγηση του Disability
Confident
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Για να γίνει μέλος του Disability Confident ένας εργοδότης πρέπει επίσης
να δεσμευτεί για τουλάχιστον σε μία δράση από την παρακάτω λίστα:
 Να παρέχει καθοδήγηση και άλλα υποστηρικτικά δίκτυα για
το προσωπικό
 Ενημέρωση σε θέματα αναπηρίας και ισότητας
 Κατευθυντήριες για ενημέρωση του προσωπικού και
συμβουλευτική για θέματα ψυχικής υγείας.
 Να παρέχει υπηρεσίες εργοθεραπείας όπου χρειάζεται
 Να εντοπίζει και να διαχέει πληροφορίες για καλές πρακτικές
 Να έχει managers στην υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού με
εξειδίκευση στην αναπηρία (UK Department for Work and
Pensions, 2016b)
γ) Επίπεδο 3: Leader του Disability Confident



Επικύρωση από εξωτερικούς συνεργάτες της αυτοαξιολόγησης
Αποδεικτικά για το τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα για να
φτάσουν στο επίπεδο 3

Η διαδικασία επικύρωσης εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της
επιχείρησης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ζητούν και να
πληρώνουν για την αναγνωρισμένη πιστοποίηση, ενώ μια μικρή ή μεσαία
επιχείρηση μεγέθους μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερο άτυπες
μεθόδους, όπως η συμμετοχή στην υφιστάμενη Disability Confident leader
οργάνωση, ή σε μιας οργάνωσης ανθρώπων με αναπηρία
για την
επικύρωση της αυτοαξιολόγησης.
Ως μια εταιρία που ανήκει στις Disability Confident leader θα πρέπει να
βοηθά ενεργά άλλους εργοδότες να γίνουν μέλη του Disability Confident
και αυτό περιλαμβάνει:
 εμπλοκή με άλλους τοπικούς εργοδότες για να τους
ενθαρρύνει και να μοιραστούν τα οφέλη του Disability
Confident
 εμπλοκή με άλλους εργοδότες στον κλάδο τους, μέσω του
εμπορικών & βιομηχανικών δικτύων, συνέδρια κ.λπ.
 ενθάρρυνση άλλων εργοδοτών στην αλυσίδα εφοδιασμού να
μοιραστούν τα οφέλη του Disability Confident
 να παρέχει mentoring/συμβουλευτική σε άλλους εργοδότες σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο
 να μιλά για το Disability Confident σε επιχειρηματικές
εκδηλώσεις σε τοπικά και εθνικά δίκτυα
 να διοργανώνει ή να συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Disability
(UK Department for Work and Pensions, 2016c)
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1.4 Γραφείο Εργασίας σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και
του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Η αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων, όπως
είναι αυτό της ανεργίας, απαιτεί τη δημιουργία συνεργασιών ανάμεσα σε
φορείς που εξυπηρετούν των πολίτες και υποστηρίζουν τα εργασιακά
δικαιώματα.
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ όπως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης
στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δράσεων με φορείς,
υπηρεσίες, οργανώσεις, συλλογικότητες. Μια δράση, σύμπλευσης και
κοινής πρακτικής, είναι το «Γραφείο Εργασίας».
Προσπάθειες για τη δημιουργία δομής ανέργων είχαν γίνει από την Άνοιξη
του 2014, με τις πρώτες επαφές του αντιδημάρχου Οικονομικών και
Ανάπτυξης με τη Μονάδα Υποστήριξης Εργαζομένων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη
Θεσσαλονίκη.
Οι επαφές ανάμεσα στους δύο φορείς εντάθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του
2014. Η λειτουργία του γραφείου εργασίας, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2015,
σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ξεκίνησε να λειτουργεί το
δεύτερο γραφείο εξυπηρέτησης ανέργων, το Εξειδικευμένο Κέντρο
Προώθησης της Απασχόλησης (ΕΚΠΑ) Θεσσαλονίκης στο χώρο του
Ινστιτούτου Εργασίας στην περιοχή Βαρδάρη.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την πληροφόρηση και
συμβουλευτική νέων και ανέργων. Η μεθοδολογία παρέμβασης
σχεδιάστηκε από σύμβουλους του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος
των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης ΤΗς Απασχόλησης (ΕΚΠΑ) που
λειτούργησε το Ινστιτούτο Εργασίας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.
Στα δύο γραφεία, εκτός από την υποστήριξη ανέργων, εξυπηρετούνται
εργασιακά και ασφαλιστικά αιτήματα μέσω παραπομπής στο Παράρτημα
Θεσσαλονίκης, καθώς και γίνονται ενημερώσεις για προγράμματα που
υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας.
Η δραστηριότητα του Γραφείου Εργασίας και του ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης,
είναι μέρος του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Παράλληλα με την υποστήριξη ανέργων, υλοποιήθηκαν δράσεις για τη
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δημοσιότητα και τη δικτύωση, για την καλύτερη διασύνδεση στην τοπική
κοινότητα και στις κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες.
Η δημοσιότητα είχε σκοπό την κοινοποίηση των υπηρεσιών των δύο
γραφείων, στο ευρύτερο κοινό, όπως και στις υπηρεσίες, τις οργανώσεις,
τους συλλόγους και τους φορείς. Επιπλέον στόχος ήταν και η προβολή του
έργου που γίνεται με τους ανέργους.
Δράσεις δημοσιότητας ήταν: α) η συμμετοχή σε ημερίδες και άλλες
εκδηλώσεις. β) η δημιουργία infopoint-infokiosk σε διάφορες εκδηλώσεις.
γ) η παρουσίαση των υπηρεσιών σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι. δ) η
δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο.
Για τη δικτύωση του έργου οι επιστημονικοί συνεργάτες του Γραφείου
Εργασίας και του ΕΚΠΑ, κινήθηκαν σε δύο επίπεδα. Πρώτα έγινε η
χαρτογράφηση των υπηρεσιών και των φορέων που ασχολούνται με
ανάλογες υπηρεσίες προς νέους και ανέργους ή φορείς που θα μπορούσε
να υπάρχει συνεργασία και εξυπηρετούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Σε
δεύτερο επίπεδο έγιναν συναντήσεις με αυτούς τους φορείς για την
καλύτερη γνωριμία και τη διερεύνηση πιθανής μελλοντικής συνεργασίας.
Σε συνέχεια τη δικτύωσης, έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία δικτύων
με άλλους φορείς τοπικής ή και εθνικής εμβέλειας.
Στο Γραφείο Εργασίας και το ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης, απευθύνθηκαν και
εξυπηρετήθηκαν 2075 άτομα, για το 2015. Η πλειοψηφία των
ωφελουμένων ήταν γυναίκες (Εικόνα 1).
Εικόνα 3: Κατανομή ανα φύλο
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Τα περισσότερα άτομα που απευθύνθηκαν στα δύο γραφεία ήταν νέοι σε
ηλικία, με τα άτομα 15-29 ετών να αποτελούν την πλειοψηφία
αντιπροσωπεύοντας το 63,94% των ωφελουμένων. Η προσέγγιση νέων
ήταν ένας από τους στόχους των υπηρεσιών. Παράλληλα στους αποδέκτες
της πληροφόρησης και της συμβουλευτικής, εκπροσωπούνται όλες οι
ηλικιακές κατηγορίες (εικόνα 2).
Εικόνα 4: Κατανομή ωφελούμενων ανά ηλικία

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν στις υπηρεσίες
του Γραφείου Εργασίας και του ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης, ποικίλει. Το
μεγαλύτερο μέρος των ανέργων είχε τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση
(37,36%) και απόφοιτοι λυκείου ήταν το 26,55%. Επίσης, στους
ωφελούμενους των υπηρεσιών υπήρχαν άνεργα άτομα που ολοκλήρωσαν
το γυμνάσιο και το δημοτικό σε ποσοστό 8,7% και 10,01% αντίστοιχα. Το
12,07% επί του συνόλου των ανέργων, ήταν οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ενώ
μεταπτυχιακές σπουδές είχαν ολοκληρώσει το 5,33% (Εικόνα 3).
Εικόνα 5: Επίπεδο εκπαίδευσης ωφελούμενων
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο γραφεία, είχαν προσβάσιμες τις υπηρεσίες
τους και για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Εικόνα 4).
Εικόνα 6: Κοινωνικές ομάδες ωφελούμενων

Μεταξύ των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν ήταν και άτομα με αναπηρία. Οι
χώροι των γραφείων είναι προσβάσιμοι και παρά το γεγονός ότι το
πρόγραμμα των ΕΚΠΑ δεν ήταν εξειδικευμένο σε θέματα αναπηρίας,
υποστηρίχθηκαν και άτομα με αναπηρία ή γονείς παιδιών με αναπηρία, σε
μικρό ποσοστό επί του συνόλου των ανέργων (Πίνακας 1). Τα θέματα
υποστήριξης επικεντρώνοντας στη σταδιοδρομία, τις τεχνικές αναζήτησης
και την επαγγελματική συμβουλευτική των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα
με αναπηρία που εξυπηρετήθηκαν ήταν 16 και αποτελούν το 1,75% των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που απευθύνθηκαν στις δύο δομές (Πίνακας
1).

Πίνακας 1: Κατανομή των ωφελούμενων
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
Ευπαθείς Ομάδες
Αριθμός
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 12 μηνών
734
Αργηχοί μονογονεϊκών οικογενειών
19
Άτομα με αναπηρία - ΑμΕΑ
16
Τσιγγάνοι/ΡΟΜΑ
89
Μετανάστες τρίτων χωρών
40
Κακοποιημένες γυναίκες
4
Πρώνην χρήστες ουσιών
3
Μετανάστες χωρών ΕΕ
7
Σύνολο

Ποσοστό
80,48%
2,08%
1,75%
9,76%
4,39%
0,44%
0,33%
0,77%

912
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1.5 Το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ,
στη Θεσσαλονίκη
Το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Γραφείο Εργασίας ΕΚΟ του ΟΑΕΔ)
στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζει και προωθεί την επαγγελματική
αποκατάσταση και την επιμόρφωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων όπως:
 Άτομα με Αναπηρία ( Α. με Α.),
 Απεξαρτημένα άτομα,
 Αποφυλακισμένοι
 Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο.
Η υποστήριξη γίνεται μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης
και τα Προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Το Γραφείο
Εργασίας ΕΚΟ Θεσσαλονίκης στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο και μια
υπάλληλο και εξυπηρετεί ανέργους του Νομού Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν
αλλά 6 Γραφεία Εργασίας ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα.
Το Γραφείο Εργασίας ΕΚΟ λειτουργεί από το 1983. Το 1999 η Διοίκηση του
ΟΑΕΔ αποφάσισε να υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα και προσέλαβε
εξειδικευμένο προσωπικό όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και
κοινωνιολόγους, με την ιδιότητα του εργασιακού συμβούλου.
Κύριος στόχος των προγραμμάτων είναι να περιοριστούν τα φαινόμενα της
κοινωνικής περιθωριοποίησης και του ρατσισμού απέναντι στις ομάδες
αυτές, καθώς και η περαιτέρω επίτευξη της
επαγγελματικής τους
αποκατάστασης, η κοινωνική τους ενσωμάτωση, η ποιοτική αναβάθμιση
της ζωής τους και γενικά η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθηση
τους.
Το Γραφείο Εργασίας ΕΚΟ παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση στα άτομα με
αναπηρία. Η ενημέρωση δεν αφορά μόνο θέματα απασχόλησης. Οι
υπάλληλοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και έμπειροι σε θέματα
απασχόλησης και αναπηρίας.
Επίσης, υπάρχει εξατομικευμένη προσέγγιση προς τους εξυπηρετούμενους.
Οι περισσότερες ανάγκες των ανέργων με αναπηρία σχετικά με θέματα
απασχόλησης, ταμείου, βοηθημάτων, εξυπηρετούνται άμεσα απ το Γραφείο
Εργασίας ΕΚΟ και δεν παραπέμπεται το άτομο σε άλλες υπηρεσίες για το
εκκαθαριστικό της εφορίας, τα ένσημα ΙΚΑ, το ΑΜΚΑ κ.α.
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Προγράμματα κατάρτισης
Για τα άτομα που δεν είναι σε αναζήτηση εργασίας, αλλά θέλουν να
παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης, ο Ο.Α.Ε.Δ. σε συνεργασία με
πιστοποιημένα ΚΕΚ ενθαρρύνει και προωθεί την ένταξη των ανέργων
ατόμων σε επιδοτούμενα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα
προγράμματα αυτά, περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική
άσκηση με διάρκεια από 100 ως 800 ώρες.
Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι η συνεχής αναβάθμιση των
γνώσεων και δεξιοτήτων σε διάφορα γνωστικά πεδία, ανάλογα με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες ανάγκες και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων ατόμων με αναπηρία.
Στα προγράμματα κατάρτισης και στα εργαστήρια που εντάσσονται τα
άτομα με αναπηρία, στην επιτροπή επιλογής ατόμων συμμετέχουν και
σύμβουλοι του ΟΑΕΔ για την ισότιμη επιλογή των ανέργων.
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κατά διαστήματα υλοποιούν
προγράμματα κατάρτισης μόνο για άτομα με αναπηρία. Οι χώροι των ΚΕΚ
θα πρέπει να είναι προσπελάσιμοι μετά από παρότρυνση του Γραφείου
Εργασίας ΕΚΟ. Η επιδότηση στα ΚΕΚ για την πραγματοποίηση καταρτίσεων
σε άτομα με αναπηρία, είναι υψηλότερη.
Εργαστήρια ενεργοποίησης – κινητοποίηση ανέργων
Τα εργαστήρια ενεργοποίησης παρέχουν ολοκληρωμένη θεωρητική και
βιωματική πληροφόρηση από εξειδικευμένους συμβούλους, σχετικά με τη
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τη Συμβουλευτική των
Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και τη Συμβουλευτική Ανάληψης
Επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Τα εργαστήρια έχουν διάρκεια από 3 έως 5 ημέρες.
Πρόγραμμα ΝΘΕ - εξαρτημένης εργασίας
Το πρόγραμμα ΝΘΕ- εξαρτημένης εργασίας είναι ένα εξειδικευμένο τριετές
Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο
ύψος 100% των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη
2.300 ανέργων των ευπαθών ομάδων, εκ των οποίων οι 2080 θέσεις να
καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρία.
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Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και ο περιορισμός των φαινομένων της κοινωνικής
περιθωριοποίησης απέναντι στις ομάδες αυτές. Επιπλέον, επιδιώκεται η
επαγγελματική αποκατάσταση και η κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών
κοινωνικά ομάδων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί,
Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες
και Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις με προτεραιότητα στις μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα.
Θετικά χαρακτηριστικά του προγράμματος
εργασίας

ΝΘΕ - εξαρτημένης

-Το πρόγραμμα είναι τετραετές και είναι για πλήρη και μερική
απασχόληση.
-Η επιχείρηση μπορεί να προσλάβει το ίδιο άτομο εφόσον έχουν περάσει
12 μήνες.
-Τα άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις μπορούν να συνεχίσουν την
απασχόληση τους κάθε φορά με το πρόγραμμα. Έτσι, εξασφαλίζεται η
εργασία τους για μακρόχρονο διάστημα.
-Το πρόγραμμα επιτρέπει την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σε
Δημοτικές Επιχειρήσεις χωρίς τη διαδικασία του ΑΣΕΠ και εφόσον
συνεχιστεί η απασχόληση τους, μετά τα 4 χρόνια υπάγονται αυτόματα στο
Ν.2643/98 και η σχέση εργασίας γίνεται Αορίστου Χρόνου.
-Υπάρχει υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος για τα
άτομα με αναπηρία και διαμεσολάβηση σε καταστάσεις που δημιουργούνται
στο χώρο εργασίας από τον εργοδότη.
-Ο ΟΑΕΔ έχει κάποια δικαιοδοσία να διακόψει ή να συνεχίσει το
πρόγραμμα. Επίσης μπορεί να απορρίψει την ένταξη επιχείρησης στο
πρόγραμμα, εφόσον οι συνθήκες είναι ακατάλληλες για τη συγκεκριμένη
θέση εργασίας.
-Στο πρόγραμμα υπάρχει η επιλογή επιμήκυνσης χρόνου έως 6 μήνες
και άνευ αποδοχών έως 3 μήνες.
-Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχει και η δυνατότητα εργονομικής
διευθέτησης έως 2900.00 ευρώ, για κάθε διευθέτηση και για εξαρτήματα,
προγράμματα κ.α..
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-Επιτρέπεται το άτομο με αναπηρία να εργαστεί στο χώρο του σπιτιού
του, για συγκεκριμένες εργασίες που απαιτεί ο εργοδότης π.χ. τηλεργασίες,
τηλεφωνητής, τηλεπωλήσεις
Πρόγραμμα επιδότησης Ν.Ε.Ε. – αυτοαπασχόλησης
Το
Πρόγραμμα
Επιχειρηματικότητας
ή
των
Νέων
Ελεύθερων
Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) έχει στόχο την κοινωνικό-οικονομική στήριξη και
την εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας των ομάδων
αυτών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν το δελτίο ανεργίας ως Α.μεΑ., το οποίο
να είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις αλλά και διάφορες
μορφές συνεταιρισμού, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος ελεύθερος
επαγγελματίας να μετέχει με τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο. Το
πρόγραμμα ΝΕΕ που ήταν σε ισχύει έληξε τον Ιούλιο το 2015
Θετικά
χαρακτηριστικά
αυτοαπασχόλησης

του

προγράμματος

-Το πρόγραμμα ΝΕΕ έχει μεγαλύτερη
επιδότησης από τα άλλα προγράμματα.

διάρκεια

Ν.Ε.Ε.

υλοποίησης

–

και

-Η διαδικασία ένταξης και έγκρισης στο πρόγραμμα γίνεται μέσα από τη
συνεργασία του υποψηφίου με τον σύμβουλο του ΟΑΕΔ και όχι από
επιτροπή στην Αθήνα.
-Το επιχειρηματικό σχέδιο ετοιμάζεται από τον υποψήφιο σε συνεργασία
με τον σύμβουλο και όχι από ιδιωτικό γραφείο ή από ‘Σύμβουλους
Επιχειρήσεων’.
-Το πρόγραμμα επιτρέπει να γίνει επανέλεγχος εάν η επιχείρηση δεν
είναι έτοιμη στο διάστημα που ορίζει το χρονοδιάγραμμα.
-Υπάρχει πρόγραμμα διευθέτησης χώρου έως 2900.00 ευρώ για κάθε
διευθέτηση και για εξαρτήματα , προγράμματα κ.α..
-Υπάρχει επιμήκυνση χρόνου έως 6 μήνες.
-Υπάρχει στήριξη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, για τον νέο
επαγγελματία.
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-Υπάρχει η δυνατότητα διακοπής χωρίς την επιστροφή χρημάτων, σε
περίπτωση που το άτομο με αναπηρία έχει υποτροπιάσει στην υγεία του.
-Μπορεί να δημιουργηθεί επιχείρηση εντός σπιτιού, ανάλογα με την
πάθηση. Για τέτοια θέματα υπάρχει συνεργασία με τον εργασιακό
σύμβουλο
-Όλες οι διαδικασίες στα προγράμματα γίνονται από το Γραφείο
Εργασίας ΕΚΟ. Υπάρχει ξεχωριστή Υπηρεσία ΕΚΟ στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ
για ότι αφορά τα άτομα με αναπηρία και οι διαδικασίες είναι πιο ευέλικτες.

Υλοποίηση προγραμμάτων ΝΘΕ και ΝΕΕ από το 2010
Στο πρόγραμμα ΝΘΕ-εξαρτημένης εργασίας εντάχθηκαν 131 επιχειρήσεις.
Μέχρι τον Ιούνιο 2016 έγιναν συνολικά 185 προσλήψεις, από τις οποίες οι
115 προσλήψεις ήταν για άτομα με αναπηρία.
Στο πρόγραμμα Ν.Ε.Ε.-αυτοπασχόλησης δημιουργήθηκαν 113 επιχειρήσεις.
Από αυτές, οι 64 έγιναν από άτομα με αναπηρία.
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2. Συνεντεύξεις με εργαζόμενους, εργοδότες και ελεύθερους
επαγγελματίες με αναπηρία
Σε αυτό το δεύτερο μέρος του παραδοτέου παρουσιάζονται παραδείγματα
καλής πρακτικής των ατόμων με αναπηρία που λειτουργούν τόσο ως
εργαζόμενοι, εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, οι ερωτηθέντες δεν επιθυμούν δημοσίευση των προσωπικών
τους στοιχείων.

2.1 Συνέντευξη με τον κ. X ωφελούμενο προγράμματος ΟΑΕΔ

για ετεροαπασχόληση.

Ο κύριος X. είναι απόφοιτος ΙΕΚ, με την ειδικότητα Μηχανογραφημένης
Λογιστικής και εργάζεται πλέον σε Πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για την εύρεση της εργασίας αυτής αξιοποίησε
επιδοτούμενο πρόγραμμα ετεροαπασχόλησης του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με
το γραφείο ΕΚΟ Θεσσαλονίκης (τρία χρόνια επιδότηση και ένα με κόστος
της επιχείρησης).
Παλιότερα συμμετείχε σε πρόγραμμα stage στον ΟΓΑ, με αρμοδιότητα τον
λογιστικό έλεγχο φαρμακευτικών συνταγών. Πριν απασχοληθεί μέσω
προγράμματος, αναζήτησε εργασία για τρία χρόνια, μέσω αγγελιών και
βιογραφικού.
Ο ίδιος ανέφερε ότι το διάστημα που βρισκόταν σε αναζήτηση,
χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα του γραφείου
ειδικών κοινωνικών ομάδων του φορέα. Επίσης, αναζήτησε δουλειά μέσω
του δικτύου φίλων, γνωστών, πρώην συνεργατών.
Η τωρινή απασχόλησή του ωφελούμενου είναι στον ιδιωτικό τομεά και ο
ίδιος θεωρεί ότι είναι σύμφωνη με τα προσόντα του και ο ίδιος νιώθει ότι
μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά στις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει
στην εργασία του. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος αφορά
απασχόληση για 4 χρόνια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια
δυσκολία στην συνεργασία του με τους συνεργάτες, πελάτες ή την
ιδιοκτήτρια του πρακτορείου. Μπορεί να λαμβάνει άδειες και να λείπει όταν
χρειαστεί, αν και έχει επωμιστεί αρκετά μεγάλο βάρος αρμοδιοτήτων.
Σε σχέση με το θέμα των προσαρμογών που θα χρειάστηκε να γίνουν στον
χώρο εργασίας ή και για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, ο
ωφελούμενος αναφέρει ότι δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να εργαστεί ο
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ίδιος στον συγκεκριμένο χώρο. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν να μάθει να
χειρίζεται λογισμικό του ΟΠΑΠ, που αφορά όλους τους υπαλλήλους
πρακτορείων.
2.2 Συνέντευξη με την κα Ελένη Γκίνογλου που διατηρεί
επιχείρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο αρτοζαχαροπλαστείο που διατηρεί η
κα. Ελένη Γκίνογλου στη Θεσσαλονίκη.
Όπως η ίδια είπε , μετά το 2010-2011 ήταν δύσκολο να βρει απασχόληση
σε άλλη επιχείρηση, οπότε άρχισε να αναζητά λύσεις αυτοαπασχόλησης.
Αυτή η λύση θα ήταν ανέφικτη χωρίς κάποια οικονομική υποστήριξηεπιδότηση, για να καλυφθούν κάποια έξοδα και κόστη και βρέθηκε από τον
ΟΑΕΔ και το γραφείο ειδικών κοινωνικών ομάδων Θεσσαλονίκης.
Η κα. Γκίνογλου αναφέρει ότι η εργασιακή της εμπειρία ήταν σέρβις καφέ
και εξυπηρέτηση πελατών σε κάποια άλλα καταστήματα. Επιπλέον, η
ενασχόληση της στην βιοτεχνία τροφίμων του πατέρα της αποτέλεσαν
εφόδια για την έναρξη της δικής της επιχείρησής. Πολύ βοηθητικό ήταν
επίσης η επιδότηση για έναρξη επιχείρηση του ΟΑΕΔ για ανθρώπους με
αναπηρία
Η ίδια αξιολογεί ότι το ξεκίνημα της επιχείρησης της ήταν πολύ καλό.
Όμως, λόγω νομικών δεσμεύσεων στις τραπεζικές συναλλαγές,
αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες, όπως και άλλοι επιχειρηματίες του
μικρομεσαίου χώρου (μικρές επιχειρήσεις, ατομικές- οικογενειακές
επιχειρήσεις).
Η μεταβίβαση της επιχείρησης έγινε εύκολά καθώς προϋπήρχε ένα μαγαζί,
η ίδια είχε γνώση των διαδικασιών σε σχέση με τα λογιστικά και έτσι η
έναρξη έγινε μέσα σε πέντε ημέρες. Το βασικό της άγχος είχε να κάνει με
τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Μέχρι στιγμής δεν απασχόλησε κάποιο άτομο με αναπηρία, ούτε κάποιο
άλλο άτομο, οπότε δεν μπορεί να σχολιάσει τη στάση των άλλων
''συναδέλφων'' ή υφισταμένων, απέναντι στην ίδια, ως άτομο με αναπηρία.
Κύρια στήριξη της είναι ο πατέρας της, ο οποίος αναλαμβάνει την πρωινή
βάρδια.
Σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης και αλλαγές που έχει κάνει κατά
τη διάρκεια του χρόνου, δεν αναφέρει κάποιες προσαρμογές που
χρειάστηκε να γίνουν στον χώρο. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι για τη
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λειτουργία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, μετά την έναρξη και την
αρχική λειτουργία, είναι ότι φροντίζει να προσφέρει ότι προϊόν δεν υπάρχει
στη γειτονιά, έτσι ώστε να ενισχύσει την πελατεία της. Ξεκίνησε να
προσφέρει ψωμί, βουτήματα, γάλα, τυρόπιτες, καφέ και σταδιακά έβαλε
αναψυκτικά, κεράσματα και ξηρούς καρπούς. Επίσης, άλλαξε αρκετά τη
διαρρύθμιση του μαγαζιού.
Οι πελάτες της δεν γνωρίζουν αλλά και δεν αντιλαμβάνονται την αναπηρία
της. Όταν χρειάζεται κάποιο χρόνο (λόγω αναπηρίας) τότε υπάρχει ένας
δεύτερος χώρος που μπορεί να ξεκουραστεί Σε σχέση με τους συλλόγους
για ανάπηρα άτομα, δεν έχει ιδιαίτερη συμμετοχή. Έχει ενημερωθεί κάποιες
φορές. Η κύρια επαφή της ήταν με τον ΟΑΕΔ και το γραφείο ειδικών
κοινωνικών ομάδων.

Η ίδια πιστεύει ότι έχουν συμβάλλει θετικά στην επιχείρηση της
- η ανανέωση των προσφερόμενων προϊόντων
- οι συχνές ανακαινίσεις του καταστήματος
- η πρόθεσή της να προσφέρει και νέα προϊόντα που λείπουν από την
περιοχή
- το γεγονός ότι θέλει να έχει ευχαριστημένο όποιο πελάτη εξυπηρετεί.

2.3 Συνέντευξη με την κα. Γ. ιδιοκτήτρια Πρακτορείου.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών της
κυρίας Γ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί απασχολείται ο κ. X. με
πρόγραμμα 3+1 (έτη) του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο
2015.
Η συζήτηση αφορούσε τις παρακάτω θεματικές: διαδικασία αναζήτησης
προσωπικού, συνθήκες εργασίας, προσαρμογές που πιθανό χρειάζονται
στον χώρο εργασίας, χρήση της τεχνολογίας, επαφή με συλλόγους που
ασχολούνται με θέματα αναπηρίας.
Η ίδια αναφέρει ότι αναζήτησε εργαζόμενο μέσω του ΟΑΕΔ και
συγκεκριμένα μέσω του γραφείου ειδικών κοινωνικών ομάδων ώστε να
αξιοποιήσει το σχετικό πρόγραμμα που ήδη βρισκόταν σε λειτουργία.
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Η κυρία Γ. αναφέρει ότι ο ωφελούμενος έχει τα προσόντα για την κάλυψη
της θέσης του υπαλλήλου στο πρακτορείο. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι
έχει περισσότερα από τα προσόντα που απαιτούνται.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα χρόνια. Η θέση
απαιτεί αρκετές δεξιότητες που αναφέρονται από την ιδιοκτήτρια:
οργανωτικότητα, υπομονή, ικανότητα υπολογισμών, τεχνογνωσία, γνώση
Η/Υ, κοινωνικότητα.
Η εργασία που εκτελεί ο ωφελούμενος απαιτεί πολλές ώρες εργασίας την
ημέρα. Το πρακτορείο μένει κλειστό μόνο για λίγες και συγκεκριμένες
αργίες τον χρόνο.
Όπως αναφέρει η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, δεν χρειάστηκε να γίνουν
προσαρμογές στην επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσει να εργαστεί ο κύριος
Χ.. Μάλιστα ο τελευταίος έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα στην προσαρμογή του
στην τεχνολογία του ΟΠΑΠ.
Η κυρία Γ. δεν έχει απευθυνθεί σε συλλόγους που ασχολούνται με
αναπηρία, ούτε έχει κάποια ενημέρωση για τέτοια θέματα από συλλόγους ή
σχετικές οργανώσεις. Παρ' όλα αυτά θεωρεί ότι οι σύλλογοι
δραστηριοποιούνται στο πεδίο και προσφέρουν έργο. Χρειάζεται
περισσότερα δουλειά για να σπάσουν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις
για τα άτομα με αναπηρία, όπως αναφέρει η ίδια.

2.4 Συνέντευξη με τον συνιδιοκτήτη της επιχείρησης ''Pnevma
Productions''.

Ο κύριος Αργύρης Πνευματικός είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι άτομο με κινητική
αναπηρία. Έχει κάνει έναρξη και λειτουργεί τη δική του επιχείρηση από τις
αρχές του 2015 σε συνεργασία με την αδερφή του. Η επιχείρηση
ονομάζεται ''Pnevma Productions'' και παράγει οπτικοακουστικά έργα
διαφόρων ειδών:

-

εκπαιδευτικά, διαφημιστικά,
εταιρικά video,
video προώθησης,
ταινίες (μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης) και
ότι άλλο οπτικοακουστικό υλικό ζητήσει ο πελάτης.
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Ο κ. Πνευματικός αξιοποίησε πρόγραμμα αυτοπασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ
και συγκεκριμένα του Γραφείου Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα αφορούσε την επιδότηση Νέων Ελεύθερων
Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.).
Η έναρξη της επιχείρησης έγινε τον Ιανουάριο 2015. Αφορμή για να
ασχοληθεί ο ωφελούμενος με αυτό το αντικείμενο, ήταν μια εργασία που
είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Έχοντας ασχοληθεί με
τη λήψη και επεξεργασία εικόνας, μέσα από μια πανεπιστημιακή εργασία,
ανέπτυξε τις αντίστοιχες δεξιότητες και άρχισε να βλέπει με άλλο μάτι το
βίντεο και την εικόνα.
Ο ίδιος αναφέρει ότι οι υπηρεσίες του Γραφείου Εργασίας ΕΚΟ του ΟΑΕΔ,
ήταν ιδιαίτερα βοηθητικές. Δυσκολίες αντιμετώπισε με τη γραφειοκρατία
κατά την έναρξη της επιχείρησης. Υπήρχε συνωστισμός και ουρές τόσο στο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, όσο και στη ΔΟΥ. Στην υπηρεσία του ΙΚΑ
που απευθύνθηκε, δεν υπήρχε ράμπα για την καλύτερη πρόσβαση ατόμων
με κινητική αναπηρία στον χώρο.
Σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, θεωρεί ότι στην προσέγγιση
πελατών βοήθησε η σχέση που είχε με φίλους, γνωστούς, συμφοιτητές και
έτσι λειτούργησε το δίκτυο γνωριμιών του. Στη συνέχεια η φήμη της
επιχείρησης εξαπλώθηκε από στόμα σε στόμα.
Ο χώρος που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι
προσβάσιμος για τον ίδιο. Όμως στην καθημερινότητά του έχει δυσκολία
να κινηθεί στο δρόμο και το πεζοδρόμιο, όπως και στο παρκάρισμα. Δεν
έχει κάποια δυσκολία στο χειρισμό των συσκευών που απαιτούνται για τη
δουλειά. Για τη λειτουργία του λογισμικού Η/Υ που είναι απαραίτητο για τη
δημιουργία οπτικοακουστικών έργων, κάνει λίστα βημάτων.

Οι δουλειές που έχει αναλάβει είναι ποικίλες, παρά το γεγονός ότι η
επιχείρηση λειτουργεί μόλις 1 1/2 χρόνο. Πελάτες και συνεργάτες της
''Pnevma Productions'' είναι:
- Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
- Το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (ΠΙΟΠ).
- Η Εφορία Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας –
Πολυχώρος Πολιτισμού Χαμιδιέ.
- Το TEDx Thessaloniki
- Η Parenthesis )
- Τα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος Θεσσαλονίκης
- Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανάταση στην Πέλλα (2015)
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-

Η εταιρεία Νικόλαος Πάχτας και ΣΙΑ Ο.Ε.
Το ΙΕΚ Δέλτα
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πινακοθήκη Θέρμης (Future Library 2015)
Το NoVan Theater Group
Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης
Το 1οΔημοτικό Σχολείο Θέρμης
Το 3o Εργαστήριο Ζωγραφικής, Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης http://www.pnevmaproductions.gr/
μπορεί κανείς να βρει το προφίλ, τους συνεργάτες, τη δραστηριότητα και
τους τρόπους επικοινωνίας.
Εικόνα 7: Ο κος Πνευματικός στην εργασία του

2.5 Συνέντευξη με τον κύριο Γεώργιο Αυγουστίδη, πρόεδρο του
Παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου
Παραπληγικών

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2016 στα γραφεία του
συλλόγου στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος παραρτήματος Μακεδονίας –
Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, κύριος Γιώργος
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Αυγουστίδης μας μίλησε για την υπηρεσία μετακίνησης ατόμων με
αναπηρία, το «ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ».
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών – Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης
λειτουργεί υπό την εποπτεία του τρία προσβάσιμα ταξί στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. Τα δύο οχήματα είναι μοντέλα 2005 – 2006 ενώ το τρίτο
είναι του 2012. Τα οχήματα αγοράστηκαν με χορηγίες του Υπουργείου
Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Μεταφορών και του ΟΠΑΠ.
Οι άδειες λειτουργίας των οχημάτων ανήκουν στον Σύλλογο
Παραπληγικών που «νοικιάζει» το δικαίωμα χρήσης στους οδηγούς των
οχημάτων με μηνιαίο μίσθωμα και ετήσιο συμβόλαιο μετά από διαγωνισμό.
Οι άδειες παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών μετά από
κινητοποίηση και σχετικό αίτημα του συλλόγου. Το συμφωνητικό ορίζει ότι
τα ταξί έχουν την υποχρέωση να εξυπηρετούν μόνο άτομα με κινητικές
αναπηρίες (αναφέρεται και στην άδεια).
Τα οχήματα, ανάλογα με τον τύπο τους, έχουν δυνατότητα μεταφοράς δύο
ή τριών χρηστών τροχοκαθισμάτων και τεσσάρων ή πέντε συνοδών/
καθήμενων επιβατών.
Η επιβίβαση στο όχημα γίνεται μέσω μηχανοκίνητου αναβατορίου που
βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος. Εντός του οχήματος γίνεται
πρόσδεση του τροχοκαθίσματος με ειδικούς ιμάντες, ενώ γίνεται και
πρόσδεση του χρήστη τροχοκαθίσματος με ζώνη ασφαλείας.
Η κλήση του οχήματος γίνεται με ραντεβού μέσω των κινητών τηλεφώνων
των οδηγών. Παραπομπή στον αντίστοιχο αριθμό του οδηγού γίνεται και
μέσω του σταθερού τηλεφώνου του συλλόγου. Η χρέωση είναι αντίστοιχη
με αυτή της χρέωσης ραδιοταξί με ραντεβού οπότε γίνεται με ταξίμετρο και
όχι με καθεστώς τιμολόγησης.
Συνήθεις χρήστες της υπηρεσίας είναι άτομα με κινητικά προβλήματα,
κυρίως χρήστες τροχοκαθίσματος.
Σύμφωνα με τους οδηγούς της υπηρεσίας γίνονται 20 με 25 δρομολόγια τη
μέρα ανά όχημα. Υπάρχουν χρήστες με καθημερινά δρομολόγια, κυρίως για
εκπαιδευτικούς και εργασιακούς σκοπούς, ενώ συνήθεις τόποι προορισμού
περιλαμβάνουν το Σύλλογο Παραπληγικών, νοσοκομεία και πολιτιστικά
κέντρα. Εντός των οχημάτων παρέχεται τροχοκάθισμα που διατίθεται σε
περίπτωση απαίτησης του χρήστη.
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Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινές και σαββατοκύριακα σε 24ωρη βάση,
προκειμένου να καλύψει πλήρως τις ανάγκες για μετακίνηση των ατόμων
με αναπηρία.
Ο κύριος Αυγουστίδης επεσήμανε ότι οι οδηγοί δηλώνουν ικανοποιημένοι
από την εν λόγω συνεργασία και από τη λειτουργία της υπηρεσίας
γενικότερα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια καλή πρακτική η
οποία συμβάλει στην οικονομική βιωσιμότητα του συλλόγου και φυσικά
εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας τους τη
δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης.

Εικόνα 8: Ένα από τα προσβάσιμα ταξί που λειτουργούν στο σύλλογο

2.6 Συνέντευξη με τον κύριο Γεώργιο Γκιντίκα, συνιδρυτή του
Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Κ.Ε.Ν.Γ.)

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Παράρτημα του Κέντρου
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Κ.Ε.Ν.Γ.) στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη
28/06/2016, με τη βοήθεια διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.
Το Κ.Ε.Ν.Γ. ιδρύθηκε το 2001 από τον Βάιο και τον Γιώργο Γκιντίκα με
σκοπό την αναγνώριση και την διάδοση της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας.
Ο κύριος Γεώργιος Γκιντίκας αρχικά περιέγραψε την οικογενειακή του
κατάσταση, αναφέροντας ότι ο αδελφός του, ο κύριος Βάιος Γκιντίκας είναι
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επίσης κωφός, ενώ ο πατέρας του, όντας ο ίδιος επιχειρηματίας, τον
παρότρυνε από πολύ νωρίς να ξεκινήσει τη δική του επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Αρχικά λοιπόν ο κ. Γκιντίκας πήρε την απόφαση να ιδρύσει μια εταιρεία
ενοικίασης DVD, επιθυμώντας να συμμετάσχει ενεργά σε όλη τη διαδικασία
έναρξης και λειτουργίας της επιχείρησης, να δει δηλαδή πως στήνεται
συνολικά το κατάστημα και να αποκτήσει άμεση επαφή με τους πελάτες.
Στο αρχικό αυτό στάδιο αντιμετώπισε βέβαια πολλά εμπόδια, κυρίως στην
επικοινωνία.
Σε ότι αφορά τις προσλήψεις του προσωπικού αντιμετώπισε επίσης
δυσκολίες καθώς ήταν δύσκολο να επικοινωνήσει με τους υποψήφιους και
γι’ αυτό έπρεπε να έχει μαζί του πάντα διερμηνέα. Η αντιμετώπιση από
τους πελάτες ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς όλοι ήταν πολύ ευγενικοί και
δεν έδειξαν ποτέ καχυποψία απέναντι του. Δυστυχώς ο κ. Γκιντίκας δεν
κατάφερε να διατηρήσει την εταιρεία αυτή, καθώς μετά από ένα χρονικό
διάστημα λειτουργίας τα έσοδα της επιχείρησης ήταν αρκετά μειωμένα.
Στη συνέχεια μαζί με τον αδελφό του παρακολούθησε μια σχολή
νοηματικής για κωφούς στη Θεσσαλονίκη και αργότερα ένα πρόγραμμα
“Mentorship” στην Αμερική για δύο θερινές περιόδους. Τα έξοδα των
σπουδών ανέλαβε εξολοκλήρου η οικογένεια, χωρίς καμία άλλη οικονομική
βοήθεια. Αφού ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ο κ. Γεώργιος και ο κ. Βάιος
Γκιντίκας αποφάσισαν να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό βήμα και να
ιδρύσουν το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Κ.Ε.Ν.Γ.). Στην αρχή
το προσωπικό στελεχώθηκε από συγγενικά πρόσωπα τα οποία είχαν τη
διάθεση να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επίσης
έγιναν προσλήψεις δασκάλων οι οποίοι εκπαιδεύονταν κατάλληλα από τους
δύο αδελφούς. Η επιχείρηση εξελίχθηκε με καλό ρυθμό και ένα χρόνο
αργότερα προσελήφθη μια νέα υπάλληλος, με την οποία υπήρχε μόνο
επαγγελματική και όχι συγγενική σχέση. Στο ξεκίνημα της επιχείρησης οι
ιδρυτές του Κέντρου δέχτηκαν βοήθεια από τον ΟΑΕΔ, αξιοποιώντας ένα
πρόγραμμα το οποίο κάλυπτε τα έξοδα μισθοδοσίας, αλλά στην παρούσα
φάση οι ιδιοκτήτες έχουν αναλάβει πλήρως όλα τα έξοδα της επιχείρησης.
Ο κ. Γκιντίκας είπε χαρακτηριστικά πως είχε ένα όνειρο, το οποίο ήθελε να
δει να πραγματοποιείται και να εξελίσσεται.
Όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στη σχολή είναι κωφοί πλήρους
απασχόλησης, εκτός από τη γραμματέα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια
της χειμερινής περιόδου απασχολούνται μόνιμα 6 άτομα (χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες), ενώ γίνονται επιπλέον εποχιακές
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προσλήψεις. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου μειώνεται ο αριθμός
των υπαλλήλων.
Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο έχει επεκταθεί αποκτώντας επιπλέον
παρουσία σε 6 πόλεις στην Ελλάδα: Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κομοτηνή,
Ρέθυμνο, Δράμα, Βέροια και Αλεξανδρούπολη. Προκειμένου να ανοίξει ένα
νέο παράρτημα, οι ιδιοκτήτες πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις,
παρουσιάζουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο και αναπτύσσουν νέες
συνεργασίες.
Σε ότι αφορά τις προσαρμογές που έγιναν στο χώρο εργασίας, όπως για
παράδειγμα κουδούνι με οπτική ειδοποίηση, δεν αξιοποιήθηκε κάποιο
επιδοτούμενο πρόγραμμα αλλά το κόστος καλύφθηκε πλήρως από τους
ιδιοκτήτες του Κέντρου.
Επίσης, ο κ. Γκιντίκας παρακολουθεί συνεχώς επιμορφωτικά σεμινάρια τα
οποία δεν επιχορηγούνται, οπότε καλύπτει ο ίδιος τα έξοδα.
Από τους συλλόγους δεν έχει λάβει κάποιου είδους ενημέρωση ή
υποστήριξη σχετικά με την έναρξη και τη λειτουργία της επιχείρησης ή την
εκπαίδευση και κατάρτιση του.
Ο κ. Γκιντίκας αναφέρθηκε επίσης στον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί,
με αποτέλεσμα τα δίδακτρα να μειώνονται συνεχώς. Το γεγονός αυτό έχει
άμεση επίδραση στη κερδοφορία της επιχείρησης.
Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι κωφοί στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τον κύριο Γκιντίκα, είναι η γραφειοκρατία, η οποία καθιστά
ακόμα πιο δύσκολη την εξυπηρέτηση των κωφών και την ενημέρωση τους
για τα νέα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
Επίσης, στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη κατάλληλων τεχνολογικών
εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό, προκειμένου
να διευκολύνουν τους κωφούς στην επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και την
χρήση υπηρεσιών. Βάσει της δικής του εμπειρίας δεν υπάρχει ενδιαφέρον
από την πλευρά της πολιτείας ώστε να εισαχθούν νέες τεχνολογίες και
αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά για τους
κωφούς.
Κατά τη γνώμη του μία ευέλικτη μορφή επιχειρηματικότητας για τους
κωφούς είναι η δημιουργία ενός “e-shop” και η ενασχόληση με το
ηλεκτρονικό εμπόριο.
Συνοψίζοντας, ο κ. Γκιντίκας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι κωφοί
διστάζουν να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν επιχειρηματική
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δράση καθώς αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα επικοινωνίας ενώ η
υποστήριξη από το κράτος είναι υποτυπώδης. Τόνισε λοιπόν την ανάγκη να
γίνουν άμεσα αλλαγές, να παρέχεται από την πολιτεία η δυνατότητα
διερμηνείας για τους κωφούς και να προσφέρονται γενικότερα
περισσότερες ευκαιρίες για τα ΑμεΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η
απασχόληση τους και να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα τους.

2.7 Συνέντευξη με την κυρία Κολτσακίδου Φανή

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, με τη
βοήθεια του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας κ. Σπύρου Κουζέλη.
Η κ. Κολτσακίδου εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος στο δημόσιο τομέα και
συγκεκριμένα στο τμήμα μισθοδοσίας του Α.Π.Θ. Τοποθετήθηκε στη
συγκεκριμένη θέση μέσω της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών
καθώς είχε λάβει διάκριση στην Ολυμπιάδα Κωφών.
Η κ. Κολτσακίδου είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατά τη διαδικασία
διορισμού ελήφθησαν υπόψη τα προσόντα της, και αφού η ίδια επέλεξε
υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα που επιθυμούσε να εργαστεί,
έγινε η τοποθέτηση της. Πριν διοριστεί στη θέση αυτή, δεν είχε αναζητήσει
εργασία γιατί σπούδαζε. Όπως μας είπε, οι γνώσεις που απέκτησε κατά τη
διάρκεια των σπουδών της δεν έχουν άμεση σχέση με την εργασία της,
αφού σε καθημερινή βάση ασχολείται περισσότερο με λογιστικά και
οικονομικά θέματα και όχι με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων. Λόγω της
αναπηρίας της, η κ. Κολτσακίδου εργάζεται με μειωμένο ωράριο κατά μια
ώρα και επιπλέον δικαιούται ειδική άδεια έξι ημερών το χρόνο.
Η κ. Κολτσακίδου είπε πως αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στα πρώτα της
επαγγελματικά βήματα. Υπήρχε έντονος αρνητισμός, κυρίως από
συναδέλφους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι είχαν διαφορετική φιλοσοφία
και τρόπο σκέψης. Αναφέρθηκε μάλιστα στην φραστική επίθεση που
δέχτηκε από μια ανώτερη της. Αργότερα η κατάσταση βελτιώθηκε, λόγω
και της συνταξιοδότησής μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων. Στην
παρούσα φάση δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα σε ότι αφορά την
συμπεριφορά του εργοδότη και των συναδέλφων απέναντι της, ενώ
μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν τη διάθεση να τη βοηθήσουν και να την
υποστηρίξουν όποτε χρειάζεται.
Η κ. Κολτσακίδου δεν έχει μεγάλη επαφή με το κοινό και γενικά όποτε
χρειάζεται να κάνει κάποιου είδους επικοινωνία, χρησιμοποιεί email, αφού
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άλλωστε δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τηλέφωνο. Γενικά η
πρόοδος της τεχνολογίας έχει συμβάλλει σημαντικά στην εκτέλεση των
εργασιακών της καθηκόντων σε καθημερινή βάση και ειδικότερα σε ότι
αφορά θέματα επικοινωνίας.
Σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη, η κ. Κολτσακίδου δεν γνωρίζει κατά
πόσο έχει τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζόμενους και αν η
αναπηρία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει
προκύψει κάποιου τέτοιου είδους ευκαιρία ώστε να προχωρήσει
επαγγελματικά.
Ωστόσο, τα προγράμματα που πρέπει να χρησιμοποιεί στην εργασία της και
γενικότερα οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης αλλάζουν συνεχώς, γι’
αυτό και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθεί τα σεμινάρια
επιμόρφωσης των εργαζομένων. Όπως μας είπε όμως η κ. Κολτσακίδου η
αναπηρία που έχει περιορίζει τη δυνατότητα συμμετοχής της στα σεμινάρια,
αφού και το ΑΠΘ δεν διαθέτει πλέον διερμηνέα, όπως στο παρελθόν.
Από τους συλλόγους η κ. Κολτσακίδου δεν έχει δεχτεί κάποιου είδους
υποστήριξη ή ενημέρωση σχετικά με θέματα εργασίας και εκπαίδευσης/
κατάρτισης.

2.8 Συνέντευξη με την κυρία Δώρα Μοιρασγεντή

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, με τη
βοήθεια του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας κ. Σπύρου Κουζέλη.
Η κ. Μοιρασγεντή εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος στο δημόσιο τομέα και
συγκεκριμένα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική
Διεύθυνση Εξωτερικής Λειτουργίας. Τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θέση
μέσω της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών καθώς είχε λάβει
διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Κωφών. Κατά τη
διαδικασία διορισμού ελήφθησαν υπόψη τα προσόντα και η προϋπηρεσία
της, και αφού η ίδια επέλεξε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα που
επιθυμούσε να εργαστεί, έγινε η τοποθέτηση της. Έχει πτυχίο
πληροφορικής ΙΕΚ και η εργασία της έχει άμεση σχέση με τις σπουδές της.
Λόγω της αναπηρίας της, εργάζεται με μειωμένο ωράριο κατά μια ώρα και
επιπλέον δικαιούται ειδική άδεια έξι ημερών το χρόνο
Η κ. Μοιρασγεντή είχε πολύ εύκολη προσαρμογή όταν ξεκίνησε να
εργάζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία και είναι πολύ ικανοποιημένη από τη
συμπεριφορά των συναδέλφων και του εργοδότη απέναντι της. Εργαζόταν
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στον ίδιο χώρο ως εποχιακή υπάλληλος πριν διοριστεί ως μόνιμη, οπότε
ήταν εξοικειωμένη με το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον. Οι συνάδελφοι
της δεν είχαν καταλάβει ότι έχει πρόβλημα ακοής, παρά μόνο όταν χάλασε
το ακουστικό της, οπότε και συνειδητοποίησαν «τι σημαίνει να είσαι κωφός
και να δυσκολεύεσαι να επικοινωνήσεις», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Η κ. Μοιρασγεντή έχει καθημερινά επαφή με κόσμο και επικοινωνεί μέσω
email αλλά και τηλεφωνικά.
Σε ότι αφορά την επαγγελματική εξέλιξη, η κ. Μοιρασγεντή θεωρεί ότι έχει
τις ίδιες δυνατότητες με τους συναδέλφους της και η ίδια μάλιστα έχει
καταφέρει να γίνει προϊσταμένη στην υπηρεσία της.
Χρηματοδοτήθηκε από την υπηρεσία της η αγορά ειδικού τηλεφώνου με
οπτική ειδοποίηση και δυνατότητα αυξομείωσης ήχου του ακουστικού.
Μετά από αίτημα της έγινε διευθέτηση των επίπλων στον χώρο εργασίας
της προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τους συναδέλφους της. Η κ.
Μοιρασγεντή κάνει αίτηση για διερμηνέα νοηματικής όποτε θέλει να
παρακολουθήσει σεμινάρια και γενικά προσπαθεί να διεκδικεί την
διευθέτηση προσαρμογών που διευκολύνουν την εργασία της. Ωστόσο,
θεωρεί ότι υπάρχουν αρκετά κενά προσβασιμότητας (π.χ. ειδοποίηση
κινδύνου σε ανελκυστήρες).
Η κ. Μοιρασγεντή επεσήμανε ότι από το σύλλογο κωφών δεν έχει δεχτεί
κάποια ιδιαίτερη βοήθεια σε θέματα εργασίας και εκπαίδευσης/κατάρτισης.

2.9 Συνέντευξη με τον κύριο Χρήστο Γεωργοκωστόπουλο

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, με τη
βοήθεια του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας κ. Σπύρου Κουζέλη.
Ο κ. Γεωργοκωστόπουλος εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος στο δημόσιο
τομέα και συγκεκριμένα στην Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία του
Παιδοψυχιατρείου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Διορίστηκε μέσω
προκήρυξης του ΑΣΕΠ με βάση τα προσόντα και την προϋπηρεσία του,
χωρίς να προβλέπεται κάποια επιπλέον μοριοδότηση για ΑμεΑ. Έχει
σπουδάσει εργοθεραπεία, παιδαγωγικά και ψυχοπαιδαγωγική. Πριν
διοριστεί στη συγκεκριμένη θέση, εργαζόταν σε προγράμματα κοινωνικής
στήριξης για τέσσερα χρόνια. Λόγω της αναπηρίας του, ο κ.
Γεωργοκωστόπουλος εργάζεται με μειωμένο ωράριο κατά μια ώρα και
επιπλέον δικαιούται ειδική άδεια έξι ημερών το χρόνο.
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Όταν άρχισε να εργάζεται αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες. Οι συνάδελφοί
του δεν είχαν ενημερωθεί πριν τον διορισμό του για την αναπηρία του, με
αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνονται σε ποιον τομέα θα μπορούσε να
δουλέψει. Λόγω στερεοτύπων πίστευαν ότι ένας κωφός είναι δύσκολο να
τα καταφέρει και γενικότερα ήταν επιφυλακτικοί απέναντι του πριν
ξεκινήσουν τη συνεργασία μαζί του. Ο διοικητής του Νοσοκομείου ωστόσο
ήταν ενήμερος για το πρόβλημα ακοής που αντιμετωπίζει και είχε πολύ
καλή συμπεριφορά.
Στην παρούσα φάση, στο ίδιο τμήμα εργάζονται συνολικά τέσσερα άτομα
με διαφορετικές αναπηρίες, με αποτέλεσμα να ενημερώνουν ο ένας τον
άλλο για σχετικά θέματα. Οι σχέσεις του με τους συναδέλφους του είναι
πλέον ομαλές και μάλιστα αισθάνεται ότι τον υποστηρίζουν και τον
“προστατεύουν” κατά μια έννοια, για παράδειγμα όταν αντιμετωπίζει
κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας. Ο κ. Γεωργοκωστόπουλος επεσήμανε ότι οι
γονείς των παιδιών με τα οποία συνεργάζεται εκφράζουν έναν δισταγμό
στην αρχή ο οποίος ξεπερνιέται εύκολα.
Σε ότι αφορά την εργασία του σε καθημερινή βάση ο κ.
Γεωργοκωστόπουλος δεν χρειάζεται ειδικά τεχνολογικά εργαλεία ούτε έχει
ζητήσει την διευθέτηση προσαρμογών.
Ο κ. Γεωργοκωστόπουλος είπε πως σε γενικές γραμμές είναι ούτως ή
άλλως δύσκολη η επαγγελματική εξέλιξη στον δικό του εργασιακό χώρο,
λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που επικρατεί, αλλά θεωρεί πως η
αναπηρία του αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο.
Επίσης, ο κ. Γεωργοκωστόπουλος τόνισε ότι συνήθως δεν υπάρχει
διερμηνέας στις εκπαιδευτικές δράσεις και στα σεμινάρια για το προσωπικό,
με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ίδιος να συμμετάσχει. Όπως είπε, δεν
υπάρχει ενδιαφέρον ώστε οι κωφοί να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση.
Επίσης, επεσήμανε τις γενικότερες ελλείψεις σε εθνικό επίπεδο σχετικά με
την εξασφάλιση προσβασιμότητας.
Σε ότι αφορά την υποστήριξη από τους συλλόγους, ο κ
Γεωργοκωστόπουλος είπε πως ο σύλλογος κωφών τον υποστήριξε μόνο
όσον αφορά τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου.
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Εικόνα 9: Οι κυρίες Κολτσακίδου και Μοιρασγεντή, ο κ.
Γεωργοκωστόπουλος και ο διερμηνέας νοηματικής κ. Κουζέλης

2.10 Συνέντευξη με μέλη της Κίνησης Καλλιτεχνών με αναπηρία
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με την κα Απολλωνία Τσαντά Και τον κο
Αντώνη Ρέλλα μέλη της Κίνησης Καλλιτεχνών με αναπηρία
Η κα. Απολλωνία Τσαντά είναι απόφοιτη Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ο κος Αντώνης Ρέλλας είναι
σκηνοθέτης. Αυτή η τη στιγμή η ΚΚΑ αριθμεί 30 μέλη, τα οποία είναι
καλλιτέχνες με αναπηρία αλλά και επαγγελματίες του χώρου της τέχνης
χωρίς αναπηρία. Αυτό που τους ένωσε είναι η ανάγκη να ξεπεραστούν τα
εμπόδια που προβάλλει η κοινωνία, η έλλειψη προσβασιμότητας των
αναπήρων στην Τέχνη, τόσο στο δομημένο περιβάλλον όσο και στο
περιεχόμενο αυτής αλλά και η περιθωριοποίηση των ίδιων των
καλλιτεχνών με αναπηρία λόγω της "μη κανονικότητας".
Για την συσπείρωση ανθρώπων με κοινό ενδιαφέρον απευθυνθήκαν σε
γνωστούς και φίλους αλλά και μέσω των social media.
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Η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία είχε ξεκινήσει ως μια άτυπη ομάδα και
πλέον έχει καταθέσει το καταστατικό στο πρωτοδικείο για να έχει επίσημα
νομική μορφή ΜΚΟ. Σκοπός της είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των
καλλιτεχνών με αναπηρία όπως επίσης και η άρση των εμποδίων στην
τέχνη για τους ανθρώπους με αναπηρία. Ακόμα, η ανάληψη
συμβουλευτικής για την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον και στο
περιεχόμενο σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια, ούτε επιδότηση και ότι
δράσεις έχουν πραγματοποιήσει έχουν αυτοχρηματοδοτηθεί.
Επίσης, δεν έχουν υπαλλήλους και όλα τα μέλη εργάζονται για τους
σκοπούς και τους στόχους της ΚΚΑ, τα οποία στην πλειοψηφία είναι άτομα
με αναπηρία.
Στις μέχρι τώρα συνεργασίες έχουν αντιμετωπίσει καχυποψία ακόμη και
επιθετικότητα. Όμως όπως δηλώνει η κα. Απολλωνία Τσαντά «Μέσα από
το έργο μας, όμως, καταφέρνουμε να ανατρέψουμε τα στερεότυπα και να
κερδίσουμε νέους συνεργάτες, στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε όρους
καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους ανθρώπους στην τέχνη».
Τα εμπόδια που τους οδήγησαν στην σύσταση της οργάνωσης είναι και τα
ίδια που συναντούν στην λειτουργία της με βασικά την έλλειψη
προσβασιμότητας σε επίπεδο δομημένου περιβάλλοντος αλλά και
περιεχομένου και η περιθωριοποίηση των καλλιτεχνών με αναπηρία.
Έχουν συνεργαστεί με ομάδες αναπήρων προκειμένου να τους βοηθήσουν
να γίνουν οι παραστάσεις τους καθολικά προσβάσιμες. Όπως όλες οι
συνεργασίες συνάντησαν συμφωνίες και διαφωνίες, όμως μέσα από το
διάλογο όμως και την εποικοδομητική κριτική βοήθησαν στο να γίνονται
καθημερινά καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι στη διεκδίκηση των κοινών
στόχων μας.
Σχετικά με τις προσαρμογές που χρειάστηκαν ο κος Ρέλλας μας εξήγησε ότι
«Στο χώρο εργασίας μας υπάρχουν ράμπες για τα αναπηρικά αμαξίδια,
χώροι υγιεινής για αναπήρους και χώροι στάθμευσης για οχήματα ΑμεΑ.
Διαθέτουμε υπολογιστές με λογισμικό προσβασιμότητας για άτομα με
προβλήματα όρασης και κωφούς/ές και βαρήκοους/ες, ενώ υπάρχει και η
δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.»
Για τις προσαρμογές δεν έχουν αξιοποιήσει κανένα επιδοτούμενο
πρόγραμμα και έχουν αναλάβει μόνοι τους το κόστος εξ ολοκλήρου.
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Επιπλέον, έχουν προμηθευτεί μόνοι ως ιδιώτες ειδικό λογισμικό
δημιουργίας υποτίτλων για κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the
Deaf or hard of Hearing] και αντίστοιχα λογισμικό και τεχνολογικός
εξοπλισμός για την πραγματοποίηση ακουστικής περιγραφής [AD: Audio
Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
Η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία δημιουργήθηκε από την ανάγκη για
πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στην τέχνη όχι μόνο ως θεατές
αλλά και ως δημιουργοί, καλύπτοντας έτσι ένα κενό που υπάρχει στην
Ελλάδα. Μερικές από τις συνεργασίες τους είναι:
- Με το Θέατρο Κωφών Ελλάδος με τα “Σαββατόβραδα με Νόημα”, μέσω
μιας σειράς προβολών ταινιών και ντοκιμαντέρ με υπότιτλους SDH για
Κωφούς και βαρήκοους και συζητήσεων με διερμηνεία στην Ελληνική
Νοηματική Γλώσσα.
- Με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας για 3 χρόνια
(2014-2015-2016) με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων καθολικής
προσβασιμότητας, αποδοχής της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και ισότιμης
πρόσβασης στο κινηματογραφικό περιεχόμενο. Έγινε προσπάθεια να
υποτιτλιστούν με υπότιτλους βάση διαλόγου για (Κ)κωφούς και βαρήκοους
όσες περισσότερες ελληνικές ταινίες ήταν εφικτό, ενώ υπήρχε διερμηνέας
της ελληνικής νοηματικής γλώσσας στην πρεμιέρα και τη λήξη του
φεστιβάλ καθώς και στα ανοιχτά για το κοινό master classes. Το 2015
πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά χρονικά προσβάσιμη
για όλους τους ανθρώπους κινηματογραφική προβολή. Η βραβευμένη
ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Μικρά Αγγλία» προβλήθηκε με ακουστική
περιγραφή [AD: Audio Description] για ανθρώπους με προβλήματα όρασης
και με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους [SDH - Subtitles for the Deaf
or hard of Hearing]. Ακόμα, στο ίδιο φεστιβάλ το 2016, η βραβευμένη
ταινία του Νίκου Τριανταφυλλίδη «Οι Αισθηματίες» προβλήθηκε με όρους
καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους ανθρώπους.
- Άλλες ταινίες που έχουν καταστεί προσβάσιμες ή έχουν βγει στην
διανομή με προτροπή από την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία και
φέρουν την πιστοποίηση της Κίνησης είναι οι εξής: “Wasted Youth” του
Αργύρης Παπαδημητρόπουλου, "Ξενία" του Πάνου Κούτρα (SDH) - η
πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους στα 100 χρόνια κινηματογράφου
που βγήκε στις αίθουσες με SDH-, “Τετάρτη 4.45” του Αλέξη Αλεξίου
(SDH), "ΝΟΤΙΑΣ" του Τάσου Μπουλμέτη (SDH), "Μια ζωή την έχουμε" του
Γιώργου Τζαβέλα (AD+SDH), "ΔΡΑΚΟΣ" του Νίκου Κούνδουρου (AD+SDH)
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Πρόσφατα (2016) η Κίνηση Καλλιτεχνών συνεργάστηκε με το Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις
προβολές του, με χρήση AD και SDH, και στις εγκαταστάσεις του με τη
συμβολή μηχανικών εξειδικευμένων σε θέματα προσβασιμότητας.
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