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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εργασιακής ένταξης των ατόμων με 

οπτική και άλλες αναπηρίες στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Η διαδικασία της ένταξης 

καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες, ωστόσο, πρωτεύοντες είναι αυτοί που αφορούν τα 

εργασιακά δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία ανεξάρτητα από το 

είδος της αναπηρίας, αλλά και οι στάσεις των εργοδοτών απέναντι τους. Η εξέταση των 

παραπάνω ζητημάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της αναζήτησης σχετικής βιβλιογραφίας 

των τελευταίων είκοσι ετών. Αναμφίβολα, η εργασιακή ενσωμάτωση αποτελεί ένα καίριο 

κεφάλαιο για κάθε άνθρωπο, καθώς τον καθιστά ενεργό πολίτη και συνδράμει καθοριστικά 

στην γενικότερη ενσωμάτωση του στην κοινωνία. Στην περίπτωση των ατόμων με 

αναπηρία, η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από εμπόδια, τα οποία φιλοδοξεί να εξαλείψει 

η σύγχρονη νομοθεσία που υιοθετείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 

διαμορφωθεί μια ενιαία πολιτική στα περισσότερα κράτη μέλη. Οι προσπάθειες που 

σημειώνονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι σημαντικές, ωστόσο, τα 

βέλτιστα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη επέλθει, γεγονός που μαρτυρούν και τα ποσοστά 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, συγκριτικά με εκείνα του γενικού πληθυσμού. 

Κατά συνέπεια, πέραν του θεσμικού πλαισίου που ενθαρρύνει την ίση συμμετοχή στην 

εργασία,  απαιτούνται και προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στους εργοδότες, οι οποίοι καθορίζουν 

σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες πρόσληψης και ανέλιξης τους στην εργασία. 

Λέξεις - κλειδιά: εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, ενεργές πολιτικές 

απασχόλησης, εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, στάσεις εργοδοτών. 



 
 

 

Abstract 

 

The purpose of the present diplomatic study is to examine the labor integration of 

people with visual and other disabilities in the free labor market. The integration 

process is determined by a variety of factors, however, the primary ones are those 

related to the labor rights enjoyed by people with disabilities, regardless of the type of 

disability, but also by employers' attitudes towards them. The examination of the above 

issues has been done through a search of relevant literature over the last twenty years. 

Undoubtedly, labor integration is a key asset for every person, as it makes him an active 

citizen and contributes decisively to its overall integration into society. In the case of 

people with disabilities, this process is marked by obstacles, which the current 

legislation adopted within the European Union, aims to eliminate in order to establish 

a uniform policy in most Member States. Efforts at both European and international 

levels are significant, but the best results have not yet been achieved, as its been clear 

by the employment rates of people with disabilities compared to the general population. 

Consequently, in addition to the institutional framework that encourages equal 

participation in work, efforts are also needed at national level to inform and sensitize 

citizens with a focus on employers, who largely determine their chances of being 

recruited and promoted.  

Keywords: work integration of people with disabilities, active employment policies, 

alternative forms of employment, employer attitudes 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αρχικά, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο, το 

κοινωνικό μοντέλο σπάει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της βλάβης (impairment) και 

της αναπηρίας (disability). Η πραγματικότητα της «βλάβης» δεν αμφισβητείται, 

ωστόσο, δεν αποτελεί την αιτία του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού των 

ατόμων με αναπηρία. Η έμφαση δίνεται στο τρόπο και τον βαθμό με τον οποίο η 

κοινωνία περιορίζει τις ευκαιρίες συμμετοχής των ατόμων αυτών στις κύριες 

οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθιστώντας τα λιγότερο ή περισσότερο  

εξαρτώμενα άτομα (Oliver & Barnes, 2010).  

Ακολούθως, η εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την πολιτική που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και 

καθορίζει την πολιτική που εφαρμόζεται στο εσωτερικό των κρατών. Στόχος είναι η 

εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τα δικαιώματα των ατόμων αυτών, 

κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

καλείται να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τις 

τελευταίες δεκαετίες γίνονται σπουδαία βήματα μέσα από  μια σειρά διεθνών και 

ευρωπαϊκών νομικών κειμένων, ενώ ιδρύθηκαν και δικαιοδοτικά όργανα 

επιφορτισμένα με την τήρηση των εγγυήσεων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται μια ενιαία πολιτική μεταξύ των χωρών, η οποία  εφαρμόζεται σε μια 

πλειάδα θεμάτων που αφορούν κάθε άτομο με αναπηρία, όπως η  εκπαίδευση, οι 

κοινωνικές παροχές, η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση. 

 Ωστόσο, πέραν της διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων μέσω της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των πολιτικών απασχόλησης που ακολουθούνται 

με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των ατόμων στην ελεύθερη αγορά, η εργασιακή 
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ένταξη εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, μεταξύ των οποίων, ιδιαίτερη σημασία 

αποδίδεται στις αντιλήψεις και στάσεις των εργοδοτών  απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία που αιτούνται μια θέση εργασίας, όπως αυτές εξωτερικεύονται από την 

πρόθεση τους να προσλάβουν ή όχι ένα τέτοιο άτομο (Kaye, Jans & Jones, 2011).    

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιδιώκεται η θεωρητική 

θεμελίωση του θέματος και η ανάλυση βασικών εννοιών. Εξετάζονται οι όροι της 

αγοράς εργασίας, του εργατικού δυναμικού και της ανεργίας, καθώς και αυτοί των 

στάσεων και αντιλήψεων των ατόμων, η κατανόηση των οποίων είναι σημαντική για 

την μελέτη και ανάλυση  του θέματος με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία. 

Ακόμη, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται η μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε για την 

υλοποίηση της εργασίας, αλλά και τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία επιδιώκει να 

δώσει απάντηση η παρούσα εργασία. 

Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα, 

την αγορά εργασίας και τις στάσεις των εργοδοτών απέναντι στα άτομα με οπτική και 

άλλες αναπηρίες, καταγράφονται στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο. Στα 

κεφάλαια αυτά, παρουσιάζονται τα κυριότερα νομικά κείμενα μέσω των οποίων 

κατοχυρώνεται η προστασία των δικαιωμάτων αυτών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, ενώ δίνεται έμφαση στο σχετικό δίκαιο της Ένωσης και στις διεθνείς 

συμφωνίες, στις οποίες αυτή έχει προσχωρήσει. Ακόμη, αναλύονται οι μορφές 

απασχόλησης, οι οποίες είναι κατάλληλες για τα άτομα με αναπηρία και μπορεί να 

αποτελέσουν τον προθάλαμο για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, 

εξετάζονται οι στάσεις των εργοδοτών απέναντι στην απασχόληση των ατόμων αυτών, 

αλλά και η διαφορετική στάση που ενδέχεται να εκδηλώνουν ανάλογα με τον τύπο της 

αναπηρίας που έχει ο υποψήφιος εργαζόμενος.  
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Τα κύρια συμπεράσματα που συνήχθησαν κατόπιν μελέτης της σχετικής 

βιβλιογραφίας, παρατίθενται στο έκτο κεφάλαιο και αφορούν και τους τρείς 

θεματικούς άξονες της εργασίας, δηλαδή, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την 

αγορά εργασίας και τις θέσεις των εργοδοτών. Τέλος, τα τελευταία κεφάλαια της 

εργασίας, περιλαμβάνουν την καταγραφή των πιθανών περιοχών αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων, τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα, η οποία θα μπορούσε να 

εντοπίσει περαιτέρω εμπόδια της εργασιακής ένταξης των ατόμων, καθώς και τις 

βιβλιογραφικές αναφορές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Εννοιολογική προσέγγιση - Ανάλυση βασικών εννοιών 

 

1.1 Η έννοια της αγοράς εργασίας, του εργατικού δυναμικού και της ανεργίας 

 

Σύμφωνα με τον Δεδουσόπουλο (2000), η αγορά εργασίας είναι το κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται τα συμβόλαια εργασίας ή οι ατομικές 

συμβάσεις εργασίας, που κατανέμουν τους ιδιώτες σε θέσεις μισθωτής απασχόλησης. 

Γενικότερα, αγορά εργασίας είναι μια αγορά όπου υπάρχουν πωλητές και αγοραστές 

και το αντικείμενο αγοραπωλησίας είναι η εργασία. Οι εργάτες πωλούν την εργασία 

τους για να εξασφαλίσουν το εισόδημα τους και οι επιχειρήσεις αγοράζουν εργασία. Η 

αλληλεξάρτηση της αγοράς εργασίας με τη ζήτηση και την προσφορά είναι πολύ 

σημαντική. Η προσφορά εργασίας προσδιορίζεται από τέσσερις παράγοντες μεταξύ 

των οποίων υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση: από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, 

από τις ώρες που εργάζεται το εργατικό δυναμικό, από τις ικανότητες του σε σχέση µε 

την παραγωγική προσπάθεια και από την προσπάθεια που καταβάλλει κατά την 

εργασιακή διαδικασία. Η αυξημένη προσφορά εργασίας συνεπάγεται αύξηση της 

απασχόλησης µε ταυτόχρονη μείωση του πραγματικού μισθού. Η επίπτωση αυτή 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αυξημένη προσφορά εργασίας οδηγεί στην αύξηση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων για τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας.  

Η ανάγκη της κοινωνικής προστασίας της εργατοϋπαλληλικής τάξης έγινε 

συνείδηση κατά τον 20ο αιώνα µε την εκπληκτική πρόοδο της βιομηχανίας και την 

αλματώδη αύξηση της κοινωνικής αυτής τάξης, τα μέλη της οποίας ενδέχεται να μην 

διαθέτουν άλλα περιουσιακά στοιχεία πέρα από την ικανότητά τους για εργασία. Η 

προστασία αυτή αναλήφθηκε από το κράτος ή από ηµικρατικούς οργανισμούς που 

ελέγχονται από αυτό και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των ασφαλιζόµενων από 
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ορισμένα γεγονότα που είτε διαταράσσουν απλώς, είτε εκμηδενίζουν την ικανότητα 

τους για εργασία, όπως η αναπηρία και τα γηρατειά (Πουλάκου-Ευθυμιάτου β,2007). 

Αναντίρρητα, η αναπηρία είναι ένας παράγοντας που δυσχεραίνει δραματικά 

την ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, 

(Mussida & Sciulli, 2012) που επικεντρώθηκε στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης, δηλαδή την Πολωνία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, 

την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, αναδεικνύουν την ύπαρξη αναπηρίας ως κύρια αιτία 

των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης και των μειωμένων πιθανοτήτων εύρεσης 

εργασίας. Ακόμη, στην περίπτωση των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, τα οποία έχουν 

πολλούς περιορισμούς στην καθημερινότητα τους, η εύρεση εργασίας κρίνεται 

δυσκολότερη.  

Χρήσιμο κρίνεται με βάση τα προαναφερθέντα, να προσδιοριστεί και η έννοια 

του εργατικού δυναμικού. Ουσιαστικά, κάθε οικονομία έχει ένα ορισμένο μέγεθος 

πληθυσμού, ο πληθυσμός αυτός διακρίνεται σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά 

μη ενεργό. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της 

οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς εργασία και 

ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. Αντίθετα, τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να 

εργαστούν, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς και 

στρατιώτες δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης άτομα τα οποία μπορούν να 

εργαστούν, αλλά για διάφορους λόγους δε θέλουν, όπως για παράδειγμα οι τεμπέληδες, 

δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία δεν μπορούν ή δε 

θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. 

Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σ' εκείνους οι οποίοι 

εργάζονται και ονομάζονται απασχολούμενοι και σ' εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται 

και είναι άνεργοι. Με βάση τις παραπάνω διακρίσεις μπορούν να δοθούν οι ακόλουθοι 
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ορισμοί.  Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από το σύνολο των ατόμων τα οποία 

μπορούν και θέλουν να εργαστούν. Οι απασχολούμενοι είναι τα άτομα τα οποία 

εργάζονται (φυσικά εξ ορισμού θέλουν και μπορούν να εργαστούν). Τέλος, άνεργοι 

είναι τα άτομα τα οποία έχουν την θέληση και την ικανότητα για εργασία, αλλά δεν 

μπορούν να βρουν εργασία (Λιανός, Παπαβασιλείου, Χατζηανδρέου,  2010).  

Τέλος, για την πλήρη κατανόηση όσων προαναφέρθηκαν θα πρέπει να αναλυθεί 

και η έννοια της ανεργίας. Ειδικότερα, κατά τον γενικά αποδεκτό ορισμό,  άνεργοι  

είναι  όσοι  είναι  ικανοί  προς εργασία,  θέλουν  να  εργασθούν  με  τον νόμιμο μισθό  

αλλά αδυνατούν να βρουν εργασία.  Τα  τρία  αυτά  στοιχεία: ικανότητα, επιθυμία και 

ανυπαρξία θέσεων απασχόλησης, προσδιορίζουν την κατηγορία των εργατών που 

θεωρούνται άνεργοι. Ακόμη, ανάλογα με τις αιτίες εμφάνισης και επικράτησης της,  η 

ανεργία μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι η 

ανεργία τριβής, η εποχιακή ανεργία, η διαρθρωτική ανεργία και η κυκλική ανεργία, η 

οποία αναφέρεται και ως ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης (Τσόγκας, 2015).   

Ειδικότερα, η ανεργία τριβής λαμβάνει χώρα όταν η αγορά εργασίας αδυνατεί 

να απορροφήσει τους ανέργους, πάρα το γεγονός ότι υπάρχουν κενές θέσεις, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Κατά κύριο λόγο, οφείλεται στην έλλειψη ενός 

επαγγελματικού συστήματος πληροφοριών για την εύρεση των ανέργων, αλλά  και των 

κενών θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της εποχιακής ανεργίας, 

πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα 

κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεταβολές της παραγωγής συνοδεύονται από 

αντίστοιχες μεταβολές της απασχόλησης εργατικού δυναμικού και, συνεπώς, από 

μεταβολές της ανεργίας. Η εποχιακή ανεργία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι 

προσωρινή και μικρής χρονικά διάρκειας. Επιπλέον, η διαρθρωτική ανεργία 

δημιουργείται όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των προσόντων και της 
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εξειδίκευσης των ανέργων με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την κάλυψη των 

κενών θέσεων. Η μείωση της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων, ώστε να 

αποκτήσουν τις ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη. Διαφορετικά, η διαρθρωτική 

ανεργία μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειάς. Τέλος, η ανεργία λόγω ανεπαρκούς 

ζήτησης προέρχεται από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας  στις φάσεις  της  

καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Πρόκειται, δηλαδή, για αδυναμία 

της συνολικής ζήτησης της οικονομίας να απορροφήσει τη συνολική προσφορά του 

εργατικού δυναμικού. Η ανεργία αυτή έχει κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή 

επαναλαμβάνεται, και η διάρκεια της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού 

κύκλου (Κώττη-Πετράκη και Κώττη, 2008). 

 

   1.2 Η αξία της εργασίας και η ανάγκης ίσης πρόσβασης σε αυτή  

 

Η εργασία συνιστά ένα καίριο παράγοντα της ζωής των ατόμων με αναπηρία, 

καθώς μπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της καθημερινότητας τους. Αποτελεί ένα 

μέσο επιβίωσης, καθώς χάριν αυτής, εξασφαλίζεται ο μισθός του εργαζομένου, ο 

οποίος ικανοποιεί στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες, όπως η σίτιση, η στέγαση και η 

ένδυση. Την ίδια στιγμή, όμως, επηρεάζει την κοινωνική και προσωπική ζωή των 

ατόμων, αφού στους κόλπους της γεννώνται προσωπικές σχέσεις, καλλιεργούνται 

φιλίες και γενικότερα δημιουργείται ένα  ευρύ κοινωνικό δίκτυο, η επίδραση του 

οποίου στην γενικότερη ένταξη των ατόμων με αναπηρία κρίνεται σημαντική.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια έρευνας, (Cimarolli & Wang, 2006), εξετάστηκε η 

κοινωνική στήριξη που δέχονται οι ενήλικες με προβλήματα όρασης, οι οποίοι 

εργάζονται, σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι δεν εργάζονται. Προηγούμενες έρευνες, 

(Leonard and D'Allura, 2000) και (Roy, Dimigen, &Taylor 1998), είχαν ασχοληθεί με 
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το ζήτημα αυτό και εντόπισαν ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα οποία εργάζονταν, 

είχαν διευρυμένα κοινωνικά δίκτυα, δεχόντουσαν περισσότερη στήριξη από το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και αισθάνονταν αυτάρκη. Στην παρούσα έρευνα, 

το δείγμα αποτελούνταν από 97 άτομα, ηλικίας 25 έως 64 ετών, ενώ από αυτούς 

απασχολούνταν οι 32. Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε ήταν η συνέντευξη και 

μελετήθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η αρνητική κοινωνική στήριξη και η 

θετική κοινωνική στήριξη που λάμβαναν τα άτομα.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι τα άτομα που είχαν αμειβόμενη εργασία ανέφεραν λιγότερες συγκρούσεις 

με το άμεσο περιβάλλον και αισθάνονταν πιο ανεξάρτητα, σε σύγκριση με τα άτομα 

που δεν είχαν εργασία. Επίσης, οι πρώτοι είχαν περισσότερη στήριξη από τους φίλους 

τους, ενδεχομένως επειδή η εργασία διευρύνει και το κοινωνικό δίκτυο των ατόμων. 

Ακόμη, τα άνεργα άτομα παρουσίαζαν περισσότερες ανησυχίες και χαμηλότερα 

ποσοστά ικανοποίησης από τη ζωή σε σχέση με τα άτομα που εργάζονταν. Είναι, 

λοιπόν, φανερό ότι η απασχόληση είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ψυχολογική 

ευημερία των ατόμων.  

Ειδικότερα, όσον αφορά την επίδραση της εργασίας στην ψυχολογία των 

ατόμων με αναπηρία, τα στοιχεία της έρευνας (Goodwin & Kennedy, 2005), η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε 62 άτομα ηλικίας 24 έως 82 ετών και μέσο όρο ηλικίας τα 50 

έτη, έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, συγκρίθηκε 

η ικανοποίηση των ψυχοκοινωνικών λειτουργιών μέσω της εργασίας με την 

ικανοποίησή  που λαμβάνουν τα άτομα μέσα από άλλες πτυχές της ζωής τους. Όλες οι 

λειτουργίες θεωρήθηκαν σημαντικές, αλλά η αυτοεκτίμηση αξιολογήθηκε ως η πιο 

σημαντική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυτοεκτίμηση και η κοινωνική επαφή 

ικανοποιούνται περισσότερο μέσω της εργασίας, παρά από τη λήψη αποφάσεων, την 

εξάσκηση παλιών δεξιοτήτων και την επίτευξη στόχων. 
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Κατά συνέπεια, η διασφάλιση του δικαιώματος ίσης πρόσβασης στην εργασία 

κρίνεται αναγκαία και πρέπει να επιδιώκεται σε Ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση σε 

εθνικό επίπεδο. Μια σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών νομικών κειμένων έχουν ως στόχο 

την ισότιμη πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά για όλους τους πολίτες. Η πλειοψηφία 

των ευρωπαϊκών χωρών έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, γεγονός που συνεπάγεται τη δέσμευση τους να 

θεσπίσουν μέτρα που να ενισχύουν την  ένταξη των ατόμων αυτών σε κάθε τομέα του 

ανθρώπινου βίου. Όσον αφορά την απασχόληση, η  συγκεκριμένη Σύμβαση τονίζει ότι 

τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα στην εργασία, αλλά και στην εύρεση 

αυτής. Οι διακρίσεις σε θέματα εργασίας απαγορεύονται και οι οργανισμοί  πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρία διαθέτουν εύλογη στέγη στην εργασία 

(άρθρο 27). Ωστόσο, εκτός από τη σύμβαση πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει 

νομοθεσία που μάχεται τις διακρίσεις κατά συγκεκριμένων ομάδων ατόμων, όπως το 

΄΄Equality Act΄΄ (νόμος περί απαγόρευσης διακρίσεων) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 

νόμος για την Απαγόρευση των Διακρίσεων στην Ολλανδία και ο Κοινωνικός Κώδικας 

IV στη Γερμανία. Πολλές δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, αγωνίζονται για 

την υλοποίηση μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία όλοι μπορούν 

να συμμετέχουν ισότιμα (Vornholt et al., 2018). 

1.3 Η έννοια των στάσεων και των αντιλήψεων   

  

Όταν αναφερόμαστε στη στάση ενός ανθρώπου, προσπαθούμε να αναλύσουμε  

τη συμπεριφορά του. Οι «στάσεις» συνιστούν έναν πολύπλοκο συνδυασμό στοιχείων, 

τα οποία συνηθίζουμε να τα ονομάζουμε προσωπικότητα, πεποιθήσεις, αξίες, 

συμπεριφορά και κίνητρα. Ουσιαστικά, μία στάση αποτελείται από τα ακόλουθα 

στοιχεία: την καλλιέργεια ενός συναισθήματος, την υιοθέτηση μιας σκέψης ή μιας 

πεποίθησης και της συμπεριφοράς ως δράσης. Η αντίληψη (perception – view), 
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εννοιολογικά βρίσκεται πολύ κοντά με τη «στάση», ωστόσο, η «αντίληψη» είναι η 

διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ερμηνεύει ένα ερέθισμα σε κάτι σημαντικό για 

αυτό, βασισμένο όμως σε κάποια προηγούμενη εμπειρία του. Η συγκεκριμένη 

ερμηνεία ή αντίληψη μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακόμη, 

η διαδικασία της αντίληψης ακολουθεί τέσσερα στάδια: τον ερεθισμό, την καταγραφή, 

την οργάνωση και την ερμηνεία (Pickens, 2005).     

Αναλυτικότερα, η καθημερινότητα φέρνει στο φως την αδιάφορη, ακόμη και μη 

φιλική στάση των ανθρώπων απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Αν και η φιλελεύθερη 

ιδεολογία, η οποία επικρατεί και εφαρμόζεται στην Ευρώπη και στην Αμερική, 

προωθεί το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, τα άτομα με αναπηρίες βιώνουν την 

ανισότητα και τον αποκλεισμό. Παρά  το γεγονός ότι στις φιλελεύθερες κοινωνίες 

διακηρύσσεται η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους, στην πράξη 

παρατηρείται η απουσία πολιτικών που θα επέτρεπαν και θα υλοποιούσαν την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης αρχής (Σούλης, 2013). 

Η υιοθέτηση προκατειλημμένων στάσεων και αντιλήψεων είναι τόσο βαθιά 

ριζωμένη μέσα στους ανθρώπους, έτσι ώστε πολλές φορές δεν γίνεται εύκολα 

αντιληπτή. Τα έντονα βλέμματα, η ειδική μεταχείριση, ο παιδικός τρόπος ομιλίας, 

ακόμα και η αυθαίρετη προσφορά βοήθειας προς τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν 

προκαταλήψεις, καθώς δηλώνουν τη δική μας στερεότυπη άποψη για την ικανότητα ή 

ανικανότητα των συγκεκριμένων ατόμων να ανταπεξέλθουν σε διάφορες καταστάσεις 

με τις οποίες όλοι οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι στην καθημερινότητα τους. 

(Καπούσι, Κουρλέτη, Φονιά, 2010).  

Σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 142 εργοδοτών (Copeland, Chan, Bezyak, & 

Fraser, 2010) και είχε ως στόχο να καταγράψει τις στάσεις τους απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία, φάνηκε ότι η θετική στάση στο χώρο εργασίας συνδέεται με θετικές 
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πεποιθήσεις που έχουν αναφορικά με την παρουσία ενός ατόμου στο εργασιακό 

περιβάλλον, ενώ οι θετικές συμπεριφορές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας με εργαζόμενο που αντιμετώπιζε κάποια αναπηρία.  

Ακόμη, η ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας του ατόμου που αιτείται την εργασία 

λειτουργεί θετικά και δίνει στον εργοδότη την εντύπωση ενός παραγωγικού 

εργαζομένου, ικανού να προσφέρει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

Μεθοδολογία της έρευνας 
 

 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα 

Απριλίου-Ιουλίου 2019 και επικεντρώθηκε, κυρίως, στην αξιοποίηση άρθρων και 

βιβλίων της τελευταίας δεκαετίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει 

το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την εργασία για τα άτομα με οπτική αναπηρία, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές που 

υιοθετούνται στους κόλπους αυτής. Η νομοθεσία είναι κοινή για όλα τα άτομα με 

αναπηρία, ανεξάρτητα από τον τύπο αυτής, όπως και οι μορφές απασχόλησης που 

προωθούν τα κράτη μέλη της Ένωσης. Παράλληλα, μελετήθηκε η αγορά εργασίας, ως 

χώρος ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και οι παράγοντες που δυσχεραίνουν 

σημαντικά την ένταξη τους σε αυτόν, ενώ το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις θέσεις που 

διατηρούν οι εργοδότες, ως έναν από τους δεσπόζοντες παράγοντες. 

Για την ανασκόπηση αξιοποιήθηκε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

δυνάμει των ακόλουθων βάσεων δεδομένων:   

 Google-scholar 

 Taylor & Francis 

 Springer 

 Uom – lib 

 Ebsco 

 Eric 

 

Παράλληλα, οι κυριότερες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση της έρευνας ήταν: εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία (work 

inclusion of people with disability), αγορά εργασίας (labour market), ικανότητα 

εργασίας (work ability) στάσεις εργοδοτών (employer attitudes), ενεργές πολιτικές 

αγοράς εργασίας (active labour market policies), υποστηριζόμενη απασχόληση 

(supported employment), προστατευόμενη απασχόληση (sheltered employment),  
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αναπηρία και εργασία (disability and employment), κοινωνική ενσωμάτωση (social 

exclusion).  

Κατόπιν αυτών, κρίνεται απαραίτητο να παρατεθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, 

γύρω από τα οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη και ανάλυση της σχετικής 

βιβλιογραφίας. 

 

1. Αν η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία, επιτυγχάνεται μέσω της σχετικής νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Ποιες είναι οι μορφές απασχόλησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των ατόμων με αναπηρία και ενθαρρύνουν την  προσπάθεια σταδιακής 

εισαγωγής τους στην αγορά εργασίας. 

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ένταξη των 

ατόμων. 

4. Αν οι στάσεις των εργοδοτών συνιστούν εμπόδιο της εισαγωγής των 

ατόμων με αναπηρία στην ελεύθερη αγορά. 

5. Αν υπάρχει διαφοροποίηση των στάσεων που επιδεικνύουν οι εργοδότες 

ανάλογα με το είδος της αναπηρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Αποτελέσματα 

Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων  

 

3.1 Η διασφάλιση των δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο 

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Γενική Συνέλευση ΟΗΕ  

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ψηφίστηκε το 

1948 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αποτελείται από 30 άρθρα που αφορούν την 

προστασία των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και 

υποχρεώσεων, όλων των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, χωρίς καμιά 

απολύτως διάκριση. Η Οικουμενική Διακήρυξη συνιστά, όπως αναφέρεται στο 

προοίμιό της, «το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα 

τα έθνη». Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι  δεν πρόκειται για νομικά δεσμευτικό κείμενο, 

αποτέλεσε ορόσημο για τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, 

είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η μακραίωνη και ομοιόμορφη τήρηση της 

Διακήρυξης οδήγησε στην δημιουργία διεθνούς εθιμικού δικαίου.  

Οι διατάξεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνδέονται με την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία  είναι: η διάταξη του άρθρου 2 

εδαφ. α΄ όπου αναφέρεται ότι «κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα 

δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες χωρίς καμία απολύτως διάκριση», η διάταξη του 

άρθρου 7 εδαφ. α΄ «Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαιώματα σε ίση 

προστασία, χωρίς καμία διάκριση», και η διάταξη του άρθρου 23 εδαφ. α΄ «καθένας 

έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμα του, να έχει 

δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία». 

Η διάταξη του άρθρου 2 είναι γενική και τονίζει την αρχή της ισότητας, ενώ οι 
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υπόλοιπες αναφέρονται στην ισότητα έναντι του νόμου και στην ισότητα στο πλαίσιο 

της εργασίας (Χατζηκωνσταντίνου, Αποστολίδης & Σαρηγιαννίδης, 2014).  

Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με 

Αναπηρία 

  Περαιτέρω βήματα προς την υιοθέτηση της αντίληψης ότι τα άτομα με 

αναπηρία δεν είναι φορείς προβλημάτων, αλλά φορείς δικαιωμάτων και κύριος στόχος 

είναι η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν δυνατή την 

άσκηση των δικαιωμάτων τους, συνιστούν οι Πρότυποι Κανόνες για την Ισότητα των 

Ευκαιριών των Ατόμων με Αναπηρία. Οι κανόνες αυτοί υιοθετήθηκαν από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη 48η συνεδρίαση  στις 20.12.1993 (Απόφαση 

48/96).  

Η Διεθνής Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948), το Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (1966), η 

Διεθνής Συνθήκη για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966), η Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού (1989), η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών των 

Διακρίσεων που αφορούν την Γυναίκα (1979), καθώς επίσης και το Παγκόσμιο 

Πρόγραμμα Δράσης που αφορά τα άτομα με αναπηρία, συνθέτουν την πολιτική και 

ηθική θεμελίωση των Κανόνων.   

Οι Κανόνες δεν είναι δεσμευτικοί, ωστόσο, αποβλέπουν στην προώθηση 

διεθνών αρχών και κανόνων εθιμικού χαρακτήρα, επιδιώκοντας την ηθική και πολιτική 

δέσμευση των κρατών, με σκοπό την εφαρμογή τους. Ειδικότερα οι κανόνες 

χωρίστηκαν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία κανόνων αποσκοπεί 

στην διασφάλιση ίσης συμμετοχής, μέσω της ενημέρωσης, της ιατρικής περίθαλψης, 

της αποκατάστασης και των υπηρεσιών υποστήριξης. Η δεύτερη κατηγορία ασχολείται 

με τους τομείς στους οποίους πρέπει να επιδιωχθεί η ίση μεταχείριση, οι οποίοι 
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αφορούν την πρόσβαση, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την διατήρηση 

εισοδήματος και κοινωνικής ασφάλισης, την οικογενειακή ζωή, την προσωπική 

ακεραιότητα, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό και  το θρήσκευμα. Η 

τρίτη κατηγορία κανόνων αναφέρεται στα μέσα υλοποίησης των παραπάνω στόχων, 

μεταξύ των οποίων, είναι η πληροφόρηση και η έρευνα, η νομοθεσία, η εκπαίδευση 

προσωπικού, η διεθνής συνεργασία, οι οικονομικές πολιτικές και η δημιουργία 

κυβερνητικής πολιτικής και σχεδιασμού. 

 Με το νόμο 2430/1996 (ΦΕΚ Α΄156) η χώρα μας υιοθέτησε το Παγκόσμιο 

Πρόγραμμα Δράσης και τους Πρότυπους Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για 

τα Άτομα με Αναπηρίες του ΟΗΕ. Προέβλεψε, παράλληλα, τη μεταφορά 

αρμοδιοτήτων στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, μετατρέποντάς την 

σε Κοινωνικό Εταίρο σχετικά με ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με 

αναπηρία. Ουσιαστικά συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων, εκπροσωπώντας τα 

άτομα με αναπηρία στο διάλογο με το ελληνικό κράτος και υποβάλλει κάθε έτος στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας έκθεση για την συνολική αντιμετώπιση των ανθρώπινων 

και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων αυτών στην Ελλάδα (Νάσκου -Περάκη & 

Γάκη, 2004). 

Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 

 Η διεθνής οργάνωση εργασίας έχει ψηφίσει πολλές συμβάσεις εκ των οποίων 

οι σημαντικότερες είναι: η υπ’ αριθ. 159 «για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή 

και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων» η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

1556/1985 (ΦΕΚ. Α΄ 100), η υπ’ αριθ. 142 «για το ρόλο του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού», 

η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 1856/1989 (ΦΕΚ. Α΄ 141), η υπ’ 

αριθ. 111 «για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα», η οποία  κυρώθηκε 
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με το Ν. 1424/1984 (ΦΕΚ. Α΄ 29) και η υπ’ αριθ. 102 «περί ελάχιστων ορίων 

κοινωνικής ασφάλειας», η ενσωμάτωση της οποίας έγινε με το Ν. 3251/1955 (ΦΕΚ. 

Α΄ 140).  Με τις συμβάσεις αυτές δίνεται μεγάλη προσοχή στην ενσωμάτωση των 

ατόμων με αναπηρία στην ενεργό ζωή. Αναντίρρητα, υπό το πρίσμα της 

επαγγελματικής επανένταξης, μειονεκτούντα άτομα είναι αυτά των οποίων οι 

προοπτικές εύρεσης κατάλληλης θέσης εργασίας, καθώς και εξέλιξης σε αυτή, είναι 

μειωμένες. Αυτό αποδίδεται στο βαθμό αναπηρίας, αλλά και στο εργασιακό 

περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές παρουσιάζεται εχθρικό και απενεργοποιημένο 

απέναντι στις ανάγκες τους (Στεργίου, 1999). 

Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  

Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν στις 13.12.2006 κατά την 61η 

σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και τέθηκαν σε ισχύ στις 3.5.2008, ενώ στο εσωτερικό 

δίκαιο  εισήχθη με το Ν. 4074/2012  (ΦΕΚ. Α΄ 88). Αποτέλεσε το πρώτο νομικά 

δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτή είναι η κύρια  διαφορά 

της από τους  Πρότυπους Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα 

άτομα με αναπηρία, καθώς γεννάει αγώγιμες αξιώσεις για τα άτομα που αναγνωρίζει 

ως δικαιούχους, ενώ παράλληλα είναι ανοικτή για υπογραφή από οργανισμούς 

περιφερειακής ολοκλήρωσης (Άρθρο 44). Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση 

στις 23.12.2010, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τυπικά. 

Όπως ορίζει το άρθρο 1, σκοπός της Σύμβασης είναι να προάγει, να 

προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα με αναπηρίες καθώς και 

να προάγει τον σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. Οι γενικές αρχές της 

Σύμβασης καταγράφονται στο άρθρο 3, μεταξύ των οποίων, γίνεται λόγος για την 

αξιοπρέπεια, την αυτονομία, την ελευθερία των επιλογών, την πλήρη και 
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αποτελεσματική συμμετοχή, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ισότητα των 

ευκαιριών και την προσβασιμότητα. Σημαντική είναι, επίσης, η διάταξη του άρθρου 19 

της Σύμβασης, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε 

ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία. 

Σε σύγκριση με παλαιότερα κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η 

Σύμβαση χαρακτηρίζεται από καινούργια στοιχεία τα οποία έχουν βαρύνουσα 

σημασία. Αναντίρρητα, κρίσιμο είναι το γεγονός ότι δεσμεύει τις χώρες που 

υπογράφουν τη σύμβαση, την ίδια στιγμή, όμως, εισάγει μια κοινωνική προσέγγιση για 

την αναπηρία καθώς δίνεται έμφαση στο ίδιο το περιβάλλον και τα εμπόδιά που 

προκαλεί στην διαδικασία της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι.  

 Ακόμη, η Σύμβαση αναδεικνύει την προσβασιμότητα ως μία από τις οκτώ 

γενικές αρχές (Άρθρο 3, παράγραφος στ’) και αφιερώνει ξεχωριστό άρθρο για αυτή 

(Άρθρο 9). Επιπλέον, κάνει έμμεσες αναφορές στην προσβασιμότητα και σε άλλα 

άρθρα (άρθρα 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30) τονίζοντας τον οριζόντιο 

χαρακτήρα της προσβασιμότητας (Νικολαΐδης, Μιζαμτσή & Μουρούζης, 2012).  

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο άρθρο 27 της Σύμβασης, καθώς κάνει λόγο 

για το δικαίωμα  των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και στην απασχόληση. Κάθε 

άτομο πρέπει να έχει την ελευθερία να ασκήσει την εργασία που επιθυμεί και να έχει 

πρόσβαση σε αυτή. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου, τα κράτη πρέπει 

να προστατεύουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία και ταυτόχρονα, κατά 

την δεύτερη παράγραφο, να διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται συνθήκες υποτέλειας ή 

αναγκαστικής εργασίας. Η διάταξη αυτή αφορά όλα τα άτομα με αναπηρία και όλες τις 

μορφές εργασίας και απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Καταλαμβάνει 

το σύνολο των όρων πρόσβασης και παραμονής στην εργασία, την πρόσληψη, τη 
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μισθοδοσία, την επαγγελματική εξέλιξη, την υπηρεσιακή κατάσταση, την ασφάλιση, 

το σύνολο των συνθηκών εργασίας, τη δυνατότητα έκφρασης παραπόνων και την 

αποκατάσταση τους (Κοντιάδης & Μουσμούτη, 2014).  

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα  

Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

Δικαιώματα υπογράφηκε στην Νέα Υόρκη στις 16.12.1966 και τέθηκε σε ισχύ στις 

3.1.1976, ενώ η  Ελλάδα το κύρωσε με το Ν. 1532/1985 (ΦΕΚ. Α΄ 25).  

Καίριας σημασίας είναι το άρθρο 2 παρ. 2 του Συμφώνου, όπου αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι «τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να εγγυηθούν ότι τα 

δικαιώματα που περιέχονται σ' αυτό θα ασκούνται χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, 

χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής 

ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή κάθε άλλης καταστάσεως». Τα 

Κράτη αναλαμβάνουν την αντίστοιχη εγγυητική υποχρέωση με αποτέλεσμα η αρχή της 

μη διάκρισης να τίθεται σε δεσμευτικό νομικό πλαίσιο. Όσον αφορά την εργασία και 

την απασχόληση, οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 6 έως 9 και 15 του 

Συμφώνου, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωμα όλων σε αξιοπρεπή εργασία. 

(Σαρηγιαννίδης, (επιμ), 2015). 

Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων  

 Το Διεθνές Σύμφωνο  για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα υπογράφηκε 

στην Νέα Υόρκη στις 16.12.1966 και τέθηκε σε ισχύ στις 23.3.1976. Η Ελλάδα το 

ενσωμάτωσε στο δίκαιο της με το Ν. 2462/1977 (ΦΕΚ. Α΄ 25).  Μεταξύ των 

δικαιωμάτων στα οποία αναφέρεται εντοπίζονται και αυτά που σχετίζονται με την 

εργασιακή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Τέτοια είναι τα άρθρα: 7 (απαγόρευση 

βασανιστηρίων και μεταχείρισης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής), 8 

(απαγόρευση της υποχρεωτικής εργασίας),  17 (προστασία της τιμής και της 
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υπόληψης), 22 (προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας). Το άρθρο 2 τονίζει ότι η 

απόλαυση όλων αυτών των δικαιωμάτων εξασφαλίζεται ισότιμα σε όλους, με 

αποτέλεσμα το  σύμφωνο αυτό να συμβάλλει καθοριστικά στην εξασφάλιση της 

ισότιμης απασχόλησης του εργατικού δυναμικού με αναπηρία (Σαρηγιαννίδης, (επιμ) 

2015). 

3.2  Η διασφάλιση των δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) υπογράφηκε από 

15 κράτη στη Ρώμη, στις 4.11.1950, δυνάμει του Κανονισμού του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και τέθηκε σε ισχύ το 1953, απαριθμώντας 47 συμβαλλόμενα μέλη. Στο 

εσωτερικό δίκαιο αρχικά εισήχθη με το Ν. 2329/1953, στη συνέχεια το καθεστώς της 

δικτατορίας την κατήγγειλε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ με το Ν. Δ. 53/1974 (ΦΕΚ. Α΄ 

256). Η σύμβαση τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθμόν 11 και 14 (Ν. 

2400/1996 και Ν. 3344/2005) ενώ με την κύρωση του πρώτου Πρωτοκόλλου η Ελλάδα 

αναγνώρισε τη δυνατότητα ατομικής προσφυγής στο δικαστήριο του Στρασβούργου 

(Σαχπεκίδου, 2016). 

Δύο είναι τα άρθρα που αναφέρονται στην απαγόρευση διακρίσεων: το άρθρο 

14 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 1 του 12ου  Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Στο άρθρο 14 

εισάγεται η γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης και στο άρθρο 1 του 12ου Πρωτοκόλλου 

τονίζεται ότι η απόλαυση όλων των δικαιωμάτων των ατόμων πρέπει να γίνεται ισότιμα 

και χωρίς καμία διάκριση, οποιασδήποτε φύσης. Η διαφορά τους, λοιπόν, έγκειται στο 

πεδίο εφαρμογής τους, καθώς το άρθρο 14 καλείται σε εφαρμογή μόνον όταν 

προσβάλλεται κάποια από τις διατάξεις της ΕΣΔΑ και για συγκεκριμένους λόγους, ενώ 

το άρθρο 1 επεκτείνει την προστασία χωρίς να θέτει περιορισμούς στους λόγους των 

διακρίσεων και στο είδος τους. 
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Τα άρθρα που αναφέρονται στην εργασία των προσώπων με αναπηρία είναι το 

4 παρ. 2, το οποίο απαγορεύει την αναγκαστική εργασία και το 11, το οποίο 

κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική ελευθερία. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι άτομα με 

αναπηρία υπέστησαν διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματα, 

λόγω της αναπηρίας τους, τότε καλείται σε εφαρμογή το άρθρο 14, σε συνδυασμό με 

το αντίστοιχο άρθρο της Σύμβασης που παραβιάστηκε (Φύκα κ. α., 2016).  

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1993), τη συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) 

και τη συνθήκη της Νίκαιας (2003), η συνθήκη της Λισσαβόνας (2009) διαμόρφωσε  

την σημερινή  ενοποιημένη μορφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

Συνθήκης για την Λειτουργία της Ένωσης. Στη σημερινή της μορφή, ιδιαίτερη σημασία 

έχουν τα άρθρα 2  και 3 της ΣΕΕ/Λ, καθώς σε αυτά καταγράφονται οι αξίες της 

Ένωσης. Ειδικότερα στο άρθρο 2 εδαφ. α΄ μνημονεύεται, μεταξύ άλλων, ο σεβασμός 

των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία, καθιερώνοντας έτσι την αρχή της μη 

διάκρισης σε βάρος τους. Παράλληλα, στο εδαφ. β΄ του ίδιου άρθρου γίνεται αναφορά 

στην απαγόρευση των διακρίσεων και στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Ωστόσο, αυτό που υπέχει βαρύνουσα σημασία είναι η δεσμευτικότητα της 

συγκεκριμένης διάταξης, καθώς η φράση του άρθρου «η Ένωση βασίζεται…» δηλώνει 

ότι οι αξίες που αναφέρονται δεσμεύουν την Ένωση νομικά. Το άρθρο 7 ΣΕΕ/Λ 

προβλέπει την διαδικασία υποβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη όταν παραβιάζονται οι 

αξίες του άρθρου 2, ενώ ο σεβασμός αυτών των αξιών αποτελεί ουσιαστική 

προϋπόθεση  για την ένταξη ενός κράτους στην Ένωση (49 ΣΕΕ/Λ). Επιπλέον,  όχι 

μόνο τα κράτη μέλη αλλά και οι πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης  πρέπει 
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να σέβονται αυτές τις αρχές, καθώς σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται η δικαστική 

αμφισβήτηση της νομιμότητας των πράξεων τους και η ακύρωση τους κατά τις 

διατάξεις της Σύμβασης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).   

Επιπλέον, δέον είναι να γίνει αναφορά στο άρθρο 10 ΣΛΕΕ, στο οποίο 

διατυπώνεται ρητά ότι στόχος είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, 

φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία υπέχει και το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, 

όπου γίνεται λόγος για τις επιδιώξεις της Ένωσης, οι οποίες αφορούν το υψηλό επίπεδο 

απασχόλησης, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, την εκπαίδευση και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Κατόπιν 

αυτών, είναι φανερό πως η ρητή αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 

αναπηρίας, αλλά και το σύστημα κυρώσεων που προβλέπεται λειτουργούν ως εγγύηση 

για τον σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 

(Σαχπεκίδου, 2011).  

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης υπογράφηκε στο Τορίνο της Ιταλίας στις 

18.10.1961 από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό την εξασφάλιση των 

αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και των  ελευθεριών που προβλέπονται 

στην ΕΣΔΑ. Είναι μία διεθνής σύμβαση, υποχρεωτική για τις χώρες που την 

επικύρωσαν. Η Ελλάδα επικύρωσε τον Χάρτη με το Ν. 1426/1984 (ΦΕΚ. Α΄ 32), ενώ  

τα άρθρα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι: τα άρθρα 1,13,14,15 

(Απίστουλας, 2006).  

Το 1996 ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αναθεωρήθηκε, με σκοπό να 

ανταποκριθεί στις εξελίξεις  και να συμπεριλάβει νέα δικαιώματα. Ο  Χάρτης 

υιοθετήθηκε στις 3.5.1996 στο Στρασβούργο όπου και άνοιξε για υπογραφή, ενώ 
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τέθηκε διεθνώς σε ισχύ την 1.7.1999. Η κύρωση του αναθεωρημένου Χάρτη του 1996 

έγινε από τη χώρα μας, στις 14.1.2016, με το Ν. 4359/2016 (ΦΕΚ Α΄ 5). Τα άρθρα του 

Αναθεωρημένου Χάρτη που συνδέονται με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία 

είναι: το άρθρο 1, κύριος στόχος του οποίου είναι η αύξηση και διατήρηση υψηλών 

ποσοστών απασχόλησης τονίζοντας πολλές υποχρεώσεις προς αυτήν την επιδίωξη, τα 

άρθρα 2,3 και 4, τα οποία αναφέρονται στα δικαιώματα για δίκαιες συνθήκες εργασίας, 

δίκαιη αμοιβή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Ιδιαίτερα σημαντικά,  είναι τα 

άρθρα 9 έως 15, τα οποία κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και 

αναφέρονται σε μια σειρά θεμάτων που συνδέονται με την εργασία, όπως ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός, η επαγγελματική κατάρτιση, η προστασία της 

υγείας, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική και ιατρική πρόνοια, το δικαίωμα στην 

ανεξαρτησία, την κοινωνική ένταξη και την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (Φύκα κ. 

α., 2016). 

 Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

Στις 7.1.2000 στη Νίκαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και η Επιτροπή  ανακήρυξαν επίσημα το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης έγινε νομικά δεσμευτικός όταν τέθηκε σε ισχύ η 

Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009 και τώρα διαθέτει την ίδια νομική 

ισχύ με τις συνθήκες της Ένωσης (άρθρο 6 παρ.1 της ΣΕΕ/Λ).  Η εξίσωση του Χάρτη 

με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης συνεπάγεται ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΔΕΕ), αλλά και τα εθνικά δικαστήρια διαθέτουν ένα δεσμευτικό κείμενο 

δυνάμει του οποίου μπορούν να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 (ΣΕΕ/Λ) ο Χάρτης δεσμεύει την Ένωση και τα κράτη μέλη 

όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.  
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Τα άρθρα που είναι σημαντικά για τα άτομα με αναπηρία είναι: το άρθρο 1, το 

οποίο αναφέρεται στο σεβασμό και την προστασία  της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το 

άρθρο 21, στο οποίο γίνεται λόγος για την απαγόρευση των διακρίσεων με βάση τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου και το άρθρο 26, το οποίο αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο 

στην  επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και  στη λήψη μέτρων που θα 

ευνοήσουν την εργασιακή και κοινωνική τους ενσωμάτωση  (Φύκα κ. α., 2016). 

Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων 

Ο Χάρτης αυτός αποτελεί ένα μη νομικά δεσμευτικό κείμενο το οποίο 

υιοθετήθηκε στις 8.1.1989 στο Στρασβούργο και παρουσιάζει, παρά την έλλειψη 

δεσμευτικότητας, έντονη κοινωνική και ιστορική σημασία για τους εργαζομένους των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με την εργασιακή αποκατάσταση 

των ατόμων με αναπηρία εξεταστέα είναι τα άρθρα 15 και 26. Σύμφωνα με το πρώτο 

άρθρο, «κάθε άτομο με αναπηρία έχει δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση, 

αποκατάσταση και επανένταξη, ανεξάρτητα από την αιτία και τη φύση της αναπηρίας 

του», ενώ το άρθρο 26 τονίζει ότι για την προώθηση και την επαγγελματική και 

κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, αναγκαίο είναι να απολαμβάνουν 

κάποια πρόσθετα θετικά μέτρα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση, την 

εργονομία και τη δυνατότητα πρόσβασης (Κοσμάτος, 2002). 

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διασφάλιση και προώθηση των δικαιωμάτων των 

πολιτών της ένωσης γενικά, αλλά και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία. Η 

νομολογία επηρεάζει τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων σε ζητήματα κατά τα 

οποία τίθεται θέμα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.  
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Αναλυτικότερα, πολλές αποφάσεις σε υποθέσεις που κρίθηκαν ενώπιον του 

Δ.Ε.Ε. φαίνεται να αναφέρονται στην αναπηρία, ενώ δύο από τις πιο σημαντικές είναι 

αυτές που υιοθετούν το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας έναντι του ιατρικού. Ειδικότερα, 

πρόκειται για τις αποφάσεις στις υποθέσεις Coleman (απόφαση της 17ης Ιουλίου 2008 

στην υπόθεση C-303/06) και Ring/ Skouboe Werge (απόφαση της 11ης Απριλίου 2013 

στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις  C-335/11 και C-337/11). Στην πρώτη, το δικαστήριο 

κάνει ένα σπουδαίο βήμα προς την κατεύθυνση του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας, 

καθώς εισάγει τις λεγόμενες «διακρίσεις λόγω σχέσης». Το δικαστήριο έκρινε  πως το 

προστατευτικό πεδίο της Οδηγίας 2000/78 δεν αφορά μόνο το άτομο με αναπηρία, 

αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άτομα που συνδέονται στενά με τον εργαζόμενο και 

παρουσιάζουν κάποια αναπηρία. Συνεπώς, αν ο εργαζόμενος υφίσταται κάποια 

δυσμενή μεταχείριση, όχι εξαιτίας δικής του αναπηρίας, αλλά λόγω αναπηρίας του 

τέκνου του, τότε πρόκειται για διάκριση λόγω αναπηρίας και απαγορεύεται. Με την 

απόφαση του αυτή το Δικαστήριο, διεύρυνε το πεδίο  εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε η 

απαγόρευση των διακρίσεων να καλύπτει κάθε εργαζόμενο ο οποίος συνδέεται στενά 

με άτομο που έχει αναπηρία και μάλιστα σε βαθμό που η σχέση αυτή επηρεάζει την 

παροχή εργασίας και την υλοποίηση των καθηκόντων του. Στην δεύτερη, ενέταξε ρητά 

την ασθένεια στην έννοια της αναπηρίας, εφόσον η πρώτη ενδέχεται να παρακωλύσει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα την εργασία του ατόμου, εμποδίζοντας το από την πλήρη 

ενσωμάτωση του στον επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με υπόλοιπους 

εργαζομένους. Αδιάφορο, ωστόσο, κρίνεται αν πρόκειται για ανίατη ή ιάσιμη ασθένεια 

(Γαβαλάς, 2013).    

 Περαιτέρω διεύρυνση της έννοιας της αναπηρίας πραγματοποίησε το Δ.Ε.Ε. 

στην υπόθεση Karsten Kaltoft (απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2014 στην υπόθεση C-

354/13), στην οποία υποστηρίχθηκε ότι η παχυσαρκία μπορεί να θεωρηθεί αναπηρία, 
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εφόσον παρεμποδίζει την εργασία του ατόμου, λόγω της μειωμένης κινητικότητας ή 

της εμφάνισης παθολογικών καταστάσεων που προκαλούν δυσχέρειες στην άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας και δεν του επιτρέπουν τελικά να εκτελέσει την 

εργασία του (Γαβαλάς, 2015). Ακόμη, στην υπόθεση Mohamed Daouidi (απόφαση της 

1ης  Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση C395/15),  το δικαστήριο κλήθηκε να κρίνει αν η 

προσωρινή ανικανότητα προς εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος, η διάρκεια της 

οποίας δεν είναι γνωστή, αλλά προκάλεσε την απόλυση του εργαζομένου εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/78. Στην απόφαση του το δικαστήριο συνέστησε 

στο ισπανικό δικαστήριο, το οποίο είχε υποβάλει το σχετικό προδικαστικό ερώτημα, 

να θεωρήσει την ανικανότητα προς εργασία του απολυθέντος ς ως αναπηρία , εφόσον 

αποδειχθεί ότι είχε μακροχρόνιο χαρακτήρα (Γαβαλάς, 2016).  

Παράλληλα, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, HK Danmark (C‑335/11 και 

C‑337/11), το Δ.Ε.Ε. έκρινε ότι εφόσον υπάρχει αναπηρία, ο εργοδότης επιβαρύνεται 

με την υποχρέωση εύλογων προσαρμογών στον εργασιακό χώρο κατά το άρθρο 5 της 

Οδηγίας 2000/78. Επιπλέον, στην απόφαση του υποστήριξε ότι η υποχρέωση 

μειωμένου ωραρίου εργασίας μπορεί να θεωρηθεί μέτρο προσαρμογής κατά το άρθρο 

5 της ίδιας Οδηγίας, όταν μια τέτοια ρύθμιση του ωραρίου παρέχει την δυνατότητα 

στον εργαζόμενο να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα του. Κατά συνέπεια, οδηγήθηκε 

στο συμπέρασμα ότι «εύλογες προσαρμογές» μπορούν να θεωρηθούν κάθε είδους 

μέτρα πρακτικής, οργανωτικής και εκπαιδευτικής φύσης, τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την εργασιακή ενσωμάτωση του ατόμου. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι 

να μην συνιστούν αυτές οι αλλαγές δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επισήμανση της Γενικής Εισαγγελέως Kokott στις 

προτάσεις της (σκ.49), σύμφωνα με την οποία ο σκοπός της διάταξης περί εύλογων 

προσαρμογών είναι: «να επιβάλλει καθεστώς όχι μόνον ίσης μεταχείρισης, αλλά και 
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ισότητας για τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να καταστεί δυνατή η εκ μέρους τους 

άσκηση επαγγέλματος».  

Ακόμη, ενόψει της οδηγίας 2000/78 προκύπτουν σημαντικά ζητήματα 

αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης, καθώς σε περίπτωση διαγωνισμού θα πρέπει 

να έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως όλα τα εμπόδια, τα οποία ενδέχεται να δυσχεραίνουν 

την συμμετοχή του ατόμου με αναπηρία στην διαδικασία της πρόσληψης και άρα στην 

απασχόληση. Μάλιστα, αναφορικά με το ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί μια 

σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (3729/2011), η οποία ακύρωσε 

διαγωνισμό πρόσληψης συμβολαιογράφων, καθώς δεν υπήρχε μέριμνα για τη λήψη 

μέτρων που θα επέτρεπαν σε άτομα με αναπηρία να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

(Γούλας, 2013).   

Ωστόσο, εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν την 

παραβίαση των διατάξεων της ΕΣΔΑ από τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, όταν 

αντιμετωπίζει υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται άτομα με αναπηρία, παρέχει 

αποτελεσματική προστασία κατά των διακρίσεων που λαμβάνουν χώρα σε βάρος τους, 

με τρόπο που καθίσταται φανερή η συμφωνία του με τις διατάξεις της Διεθνούς 

Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν οι αποφάσεις, Glor κατά Ελβετίας (απόφαση της  30ης 

Απριλίου 2009, αρ. 1344/04), και Kiyutin κατά Ρωσίας (απόφαση της 10ης Μαρτίου 

2011, αρ. 2700/10). Στην πρώτη εντάσσει τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη στα 

άτομα με αναπηρία και υποστηρίζει ότι οι διακρίσεις σε βάρος τους εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ, στη δεύτερη συμπεριλαμβάνει τους 

οροθετικούς στα άτομα με αναπηρία και ομοίως απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος 

τους (Γαβαλάς, 2016).  Ακόμη, για το ίδιο ζήτημα έχουμε και  καταδίκη της Ελλάδας 
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στην απόφαση Ι.Β. κατά Ελλάδος επι απολύσεως οροθετικού εργαζομένου. 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την απόλυση ενός εργαζομένου, ο οποίος είχε υποστεί 

άμεση διάκριση επειδή ήταν οροθετικός, ωστόσο, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο 

έκρινε την απόλυση του σύννομη. Τελικά μετά την προσφυγή του απολυθέντος 

εργαζομένου στο Ε.Δ.Δ.Α., η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 14 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α. (Γαβαλάς, 2015). 

 Ουσιαστικά, παρέχεται η δυνατότητα ατομικής προσφυγής ενώπιον του, σε 

κάθε περίπτωση παραβίασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ατόμου, 

μετά από εξάντληση των ένδικων μέσων στο εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 13 ΕΣΔΑ). Αν 

το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση της ΕΣΔΑ από πλευράς του συμβαλλόμενου 

κράτους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση και η απόφαση του ΕΔΔΑ 

να καταδικάσει το κράτος σε «δίκαιη ικανοποίηση» του θιγόμενου πολίτη (άρθρο 41 

ΕΣΔΑ). Κατά συνέπεια, η έννομη προστασία που παρέχεται στο θιγόμενο άτομο είναι 

εξαιρετικά σημαντική και οι αποφάσεις του λαμβάνονται υπόψη από τον εθνικό 

δικαστή.  

Αναντίρρητα, η ΕΣΔΑ μέσω των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων έχει επιδράσει καταλυτικά στην απονομή της δικαιοσύνης στα κράτη  

μέλη, υπό την έννοια ότι η εφαρμογή της δεν εξαρτάται από το είδος του εθνικού 

κανόνα δικαίου και είναι απολύτως δεσμευτική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ακόμη, στην περίπτωση σύγκρουσης Συντάγματος και ΕΣΔΑ, πρέπει να επιλυθεί με 

την προσφυγή στην κατασκευή της σύμφωνης με τη Σύμβαση ερμηνείας του 

Συντάγματος, καθώς η ΕΣΔΑ αποτελεί πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο και αυτό 

συνεπάγεται όχι μόνο την υπερνομοθετική της ισχύ, αλλά και την ισχύ της έναντι και 

των συνταγματικών διατάξεων στις περιπτώσεις που αυτές παρέχουν μειωμένη 

προστασία (Σαχπεκίδου, 2016). 
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Το ίδιο ισχύει και για το Δ.Ε.Ε., καθώς μέσα από τη διαδικασία υποβολής 

προδικαστικού ερωτήματος του εθνικού δικαστή στο Δ.Ε.Ε. (άρθρο 19 παρ. 3 ΣΣΕ/Λ, 

άρθρο 267 ΣΛΕΕ), σε κάθε υπόθεση που άγεται ενώπιον του εθνικού δικαστή και  

τίθεται θέμα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, εξασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου 

της ένωσης υπέρ των πολιτών, καθώς κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να καθορίσει 

εκείνο την εμβέλεια του δικαίου της Ένωσης. Μέσω τη διαδικασίας προδικαστικής 

παραπομπής επιτυγχάνεται η συνεργασία μεταξύ εθνικού δικαστή και δικαστή της 

Ένωσης και η ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η οποία διασφαλίζει την 

αρχή της ίσης μεταχείρισής των νομικών και φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της 

Ένωσης. Επίσης, δεδομένης τη υπεροχής του ενωσιακού διακαίου, αλλά και της 

αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΔΕΕ να το ερμηνεύει (άρθρο 19 παρ. 1 της ΣΕΕ/Λ), 

η ερμηνεία που αυτό δίνει είναι απολύτως δεσμευτική για τον εθνικό δικαστή, όχι μόνο 

για την εθνική υπόθεση ενόψει της οποίας υποβλήθηκε προδικαστικό ερώτημα, αλλά 

και για κάθε άλλη υπόθεση στην οποία τίθεται θέμα εφαρμογής της  ερμηνευθείσας 

διάταξης (Ζερδελής, 2018).  

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οι οδηγίες, σε αντίθεση με τον κανονισμό, ο οποίος αναπτύσσει γενική ισχύ, 

δεσμεύουν τα κράτη μέλη μόνο ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κατά το άρθρο 

288 παρ. 3 της ΣΛΕΕ, «η οδηγία δεσμεύει το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, 

όσον αφορά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και 

των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών».  Τα κράτη έχουν την υποχρέωση 

να φέρουν σε πέρας το αποτέλεσμα, μετατρέποντας το σε εσωτερικό δίκαιο μέσα από 

μια διαδικασία που ονομάζεται «μεταφορά» της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπέρ και σε βάρος των ιδιωτών δημιουργούνται κατά 
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κανόνα μόνο από τις κανονιστικές πράξεις που μεταφέρουν την οδηγία  στο εθνικό 

δίκαιο. 

Οι οδηγίες κατά κανόνα δεν αναπτύσσουν άμεσο αποτέλεσμα, κατ’ εξαίρεση, 

το Δ.Ε.Ε αναγνωρίζει στις οδηγίες, αναφορικά με συγκεκριμένες διατάξεις τους, άμεση 

ισχύ έναντι του κράτους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα τρία 

στοιχεία: α) έχει παρέλθει η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας, β) η διάταξη της 

οδηγίας έχει μεταφερθεί ελλιπώς η καθόλου στο εσωτερικό δίκαιο και γ) το κείμενο 

της Οδηγίας πρέπει να είναι σαφές, να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και να στερείται 

αιρέσεων. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών, δίνει το δικαίωμα στους ιδιώτες να 

επικαλούνται απευθείας τις Οδηγίες έναντι των εθνικών δικαστηρίων. Αν η οδηγία έχει 

άμεσο αποτέλεσμα, η επίκληση της ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων συνεπάγεται τη 

μη εφαρμογή του κανόνα εθνικού δικαίου, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τις 

διατάξεις αυτής. Ωστόσο, η άμεση ισχύς των Οδηγιών δεν έχει οριζόντιο χαρακτήρα, 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή, στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Ο εθνικός δικαστής 

ερχόμενος ενώπιον μιας διαφοράς μεταξύ ιδιωτών, οφείλει να ερμηνεύσει το εθνικό 

δίκαιο σε συμφωνία με την Οδηγία. Η υποχρέωση αυτή που πηγάζει από το άρθρο 288 

της ΣΛΕΕ και 4 της Συνθήκης της Λισαβόνας, δεσμεύει όλους τους φορείς δημόσιας 

εξουσίας, άρα και τον δικαστή. Ωστόσο, η σύμφωνη με την οδηγία ερμηνεία του 

εθνικού διακαίου γνωρίζει ορισμένα όρια. Τα όρια εντοπίζονται στο γράμμα και στο 

σκοπό της υπό κρίση εθνικής διάταξης, τα οποία ο δικαστής δεσμευόμενος από το 

άρθρο 87 παρ.2 του Συντάγματος οφείλει να θέσει (Ζερδελής, 2018). 

Οδηγίες  2000/43 και 2000/78  

Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί πως η διαμόρφωση  του λεγόμενου ευρωπαϊκού 

δικαίου επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο μέσω των Οδηγιών, οι οποίες υλοποιούν τους 

κοινωνικούς στόχους της Ένωσης. Μια πλειάδα θεμάτων, όπως οι απαγορεύσεις 
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διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης, τα χρονικά όρια εργασίας, οι ομαδικές 

απολύσεις και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ρυθμίζονται με Οδηγίες. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, οι δύο Οδηγίες,  

2000/43 και 2000/78, αναφέρονται σε ζητήματα ισότητας και απαγόρευσης των 

διακρίσεων. Η πρώτη συνδέεται με την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των 

προσώπων, ανεξάρτητα από την εθνική ή φυλετική τους καταγωγή και η δεύτερη 

εξειδικεύει τη γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου περί απαγόρευσης των διακρίσεων 

σε θέματα απασχόλησης και εργασίας. Στόχος ήταν η θέσπιση ενός πλαισίου με σκοπό 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης διακρίσεων στην πράξη. Στο 

ελληνικό δίκαιο η μεταφορά των οδηγιών 2000/78 και 2000/43 έγινε αρχικά με το Ν. 

3304/2005 (ΦΕΚ. Α΄16), ο οποίος αντικαταστάθηκε από το Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ. 

Α΄232).  

Συγκεκριμένα, στόχος της οδηγίας 2000/78, η οποία συνδέεται με την 

απασχόληση, είναι να προωθήσει και να ευνοήσει την κοινωνική ένταξη μέσω της 

δημιουργίας μιας «ανοιχτής αγοράς» και προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλει την 

κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης. Η έλλειψη που εντοπίζεται στο παρόν 

νομοθετικό κείμενο, είναι η μη επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε 

άλλους τομείς.  

Οι Οδηγίες κατά των διακρίσεων δεν επιβάλλουν στον εργοδότη μια γενική 

υποχρέωση για ίση μεταχείριση, αλλά απαγορεύουν τις διακρίσεις που απορρέουν από 

συγκεκριμένους και ρητώς προβλεπόμενους λόγους. Κατά συνέπεια, διακρίσεις για 

άλλους λόγους πέραν των περιοριστικά αναφερόμενων, μπορούν να λάβουν χώρα. 

Αυτό είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τις ειδικές απαγορεύσεις διακρίσεων από τη 

γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης εμποδίζει τον 

εργοδότη να επιδεικνύει διαφορετική  συμπεριφορά σε κάποιους  εργαζόμενους, εκτός 
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αν λαμβάνει χώρα λόγος, ο οποίος είναι ικανός να δικαιολογήσει μια τέτοια 

συμπεριφορά. Η διαφορετική λειτουργία των δύο αυτών θεσμών γίνεται φανερή καθώς 

απαιτούνται διαφορετικές προϋποθέσεις  για την εφαρμογή τους. Οι ειδικές 

απαγορεύσεις διακρίσεων ισχύουν σε όλα τα επίπεδα της εργασιακής σχέσης 

(πρόσληψη, λύση) ενώ η γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει την ύπαρξη 

εργασιακής σχέσης για την θεμελίωση αξιώσεων (Ζερδελής, 2010). 

Ουσιαστικά, βασική επιδίωξη του νομοθέτη είναι να παράσχει αναφορικά με 

τους απαγορευμένους λόγους διάκρισης, αποτελεσματική έννομη προστασία. Ο στόχος 

αυτός αποτυπώνεται όχι μόνο στις Οδηγίες, αλλά και στους εθνικούς νόμους 

4443/2016 και 3896/2010, οι οποίοι αναφέρονται στην καταπολέμηση των διακρίσεων, 

τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων. Στην παρ. 2α του άρθρου 2 της Οδηγίας 

2000/78  ορίζεται ότι άμεση διάκριση υπάρχει όταν ένα άτομο δέχεται δυσμενή 

μεταχείριση  για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1.  Στην παράγραφο 

2β  του ίδιου άρθρου γίνεται αναφορά στην έμμεση διάκριση, ως η περίπτωση στην 

οποία μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να 

προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση κάποιου για λόγους που απαγορεύονται. Το 

πραγματικό της έμμεσης διάκρισης αποτελείται από δύο στοιχεία: α) την ύπαρξη 

δυσμενέστερης μεταχείρισης προσώπου λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού  από μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη και β) 

την έλλειψη αντικειμενικού λόγου που να την δικαιολογεί. Εξαιρέσεις στην έμμεση 

διάκριση μπορούν να λάβουν χώρα  όταν αυτή δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα 

θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης είναι πρόσφορα και αναγκαία, καθώς και όταν 

υπάρχει υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές, ώστε να εξαλειφθεί το μειονέκτημα που 

δημιουργεί η διάκριση (Ζερδελής, 2018).  
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 Ειδικότερα, βαρύνουσα σημασία θα πρέπει να δοθεί στο άρθρο 5 της οδηγίας 

2000/78 το οποίο θεσπίζει την υποχρέωση του εργοδότη να λάβει μέτρα εύλογων 

προσαρμογών, ώστε το άτομο με αναπηρία να έχει πλήρη πρόσβαση σε θέσεις 

εργασίας, να ασκεί χωρίς εμπόδια το επάγγελμα του και να προάγεται σε αυτό, εφόσον 

αυτό δεν συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση του εργοδότη. Η διάταξη αυτή συνδέεται και 

με  άλλα σημεία της οδηγίας,  ένα από αυτά είναι το  προοίμιο στο οποίο τονίζεται ότι 

δεν είναι υποχρεωτική η πρόσληψη και διατήρηση στη θέση απασχόλησης ατόμου που 

δεν είναι κατάλληλο και πρόθυμο να υλοποιήσει στοιχειώδη καθήκοντα, με την 

προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί τα  αναγκαία μέτρα εύλογων προσαρμογών (αιτιολογική 

σκέψη 17 της Οδηγίας).   

Ειδικά σε σχέση με τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της συλλογής ιατρικών 

δεδομένων  η Οδηγία 2000/78 δεν περιλαμβάνει κάποια πρόβλεψη που να απαγορεύει 

στον εργοδότη να υποβάλλει τον εργαζόμενο σε ιατρικές εξετάσεις που δεν σχετίζονται 

με υποχρεώσεις που απορρέουν από τα μέτρα υγιεινής κα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, 

σε μια τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ που απαγορεύει κάθε 

ιατρική εξέταση, η οποία συνιστά αδικαιολόγητη παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή του 

ατόμου. Ο εργοδότης δικαιούται να λαμβάνει γνώση τέτοιου είδους προσωπικών 

πληροφοριών μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τον συγκεκριμένο 

τύπο της εργασίας. (Μπατζερλιώτης, 2010). 

Γενικότερα, η εφαρμογή των οδηγιών στο  εσωτερικό των κρατών μελών είναι 

υποχρεωτική, γι’ αυτό και στην περίπτωση που ένα κράτος δεν μεταφέρει εγκαίρως τις 

οδηγίες δέχεται δυσμενείς συνέπειες. Ο κύριος στόχος και λειτουργία των οδηγιών 

είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών αναφορικά με μια 

πλειάδα θεμάτων, μεταξύ αυτών, και της αναπηρίας.   
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Η υποχρέωση εύλογων προσαρμογών  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/78 αλλά και την σύμβαση του Ο.Η.Ε 

για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ή και χρόνια πάθηση κατά την πάγια 

νομολογία του Δ.Ε.Ε, υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη να προβαίνει σε «εύλογες 

προσαρμογές» ενώ η άρνηση αυτών από τους εργοδότες συνιστά ειδικότερη μορφή 

διάκρισης. Η έννοια αυτή συνδέεται αναμφίβολα τόσο με το κοινωνικό μοντέλο της 

αναπηρίας όσο και με την αρχή της ισότητας (όμοια αντιμετώπιση όμοιων 

περιπτώσεων και ανόμοια ανόμοιων) και της αναλογικότητας.  Κατά συνέπεια ενόψει 

αυτού του πλαισίου η έννοια των εύλογων προσαρμογών ερμηνεύεται διασταλτικά και 

αφορά κάθε είδους μέτρα πρακτικής, οργανωτικής, τεχνικής ή ακόμη και 

εκπαιδευτικής φύσης αρκεί να είναι τα απαραίτητα για την άρση των περιβαλλοντικών 

εμποδίων και τελικά την ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων στην 

απασχόληση. Συνεπώς, υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη να λάβει τα απαιτούμενα 

μέτρα, εφόσον έχει γνώση της κατάστασης του εργαζομένου και των περιορισμών που 

αντιμετωπίζει. Αν ο εργαζόμενος δεν αποκαλύψει στον εργοδότη κατά το στάδιο της 

συνέντευξης την ύπαρξη περιορισμών, τούτο δεν συνεπάγεται την εξάλειψη της 

σχετικής υποχρέωσης του εργοδότη, αφού καλείται να εκτιμά τα πραγματικά 

περιστατικά. Πραγματική προϋπόθεση για την στοιχειοθέτηση της παραπάνω 

υποχρέωσης είναι η υιοθέτηση προσαρμογών να μην συνιστά δυσανάλογη επιβάρυνση 

του εργοδότη. Τέλος, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας, μεταξύ περισσότερων 

μέτρων που παρουσιάζονται ως κατάλληλα για την ενσωμάτωση του ατόμου στον 

εργασιακό χώρο, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει αυτό που είναι λιγότερο 

επιβαρυντικό (Γούλας, 2018). 

Επιπλέον η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 επιδίωξε να τονίσει 

την επέκταση αυτής της υποχρέωσης και πέρα από την εργασία. Επίσης, η Διεθνής 



35 
 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στα άρθρα 2 και 5 κάνει μνεία 

σε αυτό το θέμα, προκειμένου να μην λαμβάνουν χώρα διακρίσεις και να διευκολύνεται 

η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. 

Ειδικότερα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 αναφέρεται στην 

υποχρέωση ύπαρξης εύλογων προσαρμογών σε τρείς επιπλέον τομείς, στον τομέα της 

κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στα αγαθά και στις 

υπηρεσίες. Σύμφωνα με την αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει σε πολλά 

κράτη μέλη της Ένωσης η υποχρέωση εύλογων προσαρμογών πέρα από τον τομέα της 

εργασίας. Συγκεκριμένα, στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την 

Κύπρο, τη Φιλανδία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την 

Ισπανία, τη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει η υποχρέωση εύλογων 

προσαρμογών σε όλους τους τομείς που προβλέπονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη η υποχρέωση αυτή υφίσταται σε 

ορισμένους από αυτούς τους τομείς, ενώ χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν, η 

Τσεχική Δημοκρατία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία. Επιπλέον, σε χώρες όπως 

η Εσθονία, η Πολωνία, η Ιταλία και η Λιθουανία, η υποχρέωση προσαρμογών δεν 

επεκτείνεται πέραν της εργασίας, ωστόσο, η νομοθεσία τους έχει  περιορισμένες 

διατάξεις που αφορούν την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. 

Στις υπόλοιπες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Δανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η 

Μάλτα και η Ρουμανία  υπάρχουν γενικοί νόμοι που αφορούν τις εύλογες προσαρμογές 

και καλύπτουν και τα πεδία στα οποία αναφέρεται η πρόταση (Union, 2016). 

Μια τέτοια περίπτωση που αφορά την υποχρέωση εύλογων προσαρμογών 

απασχόλησε το Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση C-312/11 (απόφαση της 11ης Ιουλίου 2013), κατά 

την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ιταλίας. Ειδικότερα, η Ιταλία 

κατηγορήθηκε για πλημμελή εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας, καθώς η ιταλική 
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νομοθεσία δεν προέβλεπε γενική υποχρέωση όλων των εργοδοτών να λαμβάνουν 

εύλογα μέτρα προσαρμογής για τα άτομα με αναπηρία στον χώρο εργασίας. Στο 

σκεπτικό της απόφασης τονίζεται  η ανάγκη τήρησης της εργοδοτικής υποχρέωσης 

λήψεως των απαιτούμενων μέτρων προσαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ανεμπόδιστη άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων και να εξαλειφθεί ακολούθως 

ένας σημαντικός φραγμός της ενσωμάτωσης τους στον εργασιακό χώρο (Γούλας, 

2013).  

Η στρατηγική της Ευρώπης για την αναπηρία 2017-2023 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε στις 30.11.2016 τη νέα Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την αναπηρία 2017-2023. Κατά την προετοιμασία της Παγκόσμιας 

Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 

2016, ο επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης των 47 χωρών ζήτησε από τις 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τη νέα στρατηγική για την αναπηρία (2017-

2023) προκειμένου η υλοποίηση των δικαιωμάτων να γίνει μια πραγματικότητα για 

όλους. Δικαιούχοι της στρατηγικής είναι τα άτομα με αναπηρία που ζουν στα 47 κράτη 

μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Ακόμη, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η στρατηγική αποτελεί ένα καθοδηγητικό έγγραφο και δεν δημιουργεί 

νομικές υποχρεώσεις στα κράτη μέλη, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, 

αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές εξελίξεις, η νομοθεσία και οι πολιτικές των κρατών 

(Council of Europe Disability Strategy, 2017). 

Αναλυτικότερα, ως γενικός στόχος ορίζεται η επίτευξη ισότητας και 

αξιοπρέπειας για τα άτομα με αναπηρίες. Η υλοποίηση του στόχου θα επιδιωχθεί μέσω 

εργασιών και δραστηριοτήτων γύρω από πέντε τομείς προτεραιότητας, προσδίδοντας 
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προστιθέμενη αξία στην εργασία που γίνεται σε περιφερειακά και διεθνή πλαίσια, αλλά 

και μέσα από πέντε οριζόντια θέματα  που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε όλες τις 

εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε όλες τις δραστηριότητές που 

υποστηρίζουν τα κράτη μέλη, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες σε κάθε τομέα  της 

ζωής  των ατόμων με αναπηρία.   

Ειδικότερα, οι τομείς προτεραιότητας είναι: α) η ισότητα κα η μη διάκριση, β) 

η ευαισθητοποίηση, γ) η  προσβασιμότητα, δ) η ίση αναγνώριση από το νόμο, ε) η  

ελευθερία από την εκμετάλλευση, τη  βία και την κακοποίηση. Όλοι επηρεάζουν 

σημαντικά την εργασιακή ένταξη, ωστόσο, βαρύνουσα σημασία αρμόζει να δοθεί στην 

προσβασιμότητα. Πρόκειται, αναντίρρητα, για μια ευρεία έννοια που δεν αφορά μόνο 

την πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον, αλλά περιλαμβάνει και την πρόσβαση στα 

προϊόντα, στις υπηρεσίες, στην πληροφόρηση, στις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

στον τομέα της επικοινωνίας, καθώς και στην εργασία. 

Τα οριζόντια θέματα είναι: α) η συμμετοχή, η συνεργασία και ο συντονισμός, 

β) ο καθολικός σχεδιασμός και η εύλογη στέγαση, γ) η προοπτική ισότητας των φύλων, 

δ) η εξάλειψη των  πολλαπλών διακρίσεων, ε) η εκπαίδευση και κατάρτιση. Καθένα 

από αυτά συνδέεται με την εργασιακή ένταξη και η υλοποίηση τους ενθαρρύνει σε 

μεγάλο βαθμό την συμμετοχή των ατόμων στην αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα, 

σημαντική κρίνεται η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε κάθε τομέα.  Επίσης, τα 

εμπόδια που μπορεί να συναντήσει κανείς στην αγορά εργασίας, τόσο στην εύρεση 

εργασίας όσο και στη διατήρηση της, μπορούν να καμφθούν μέσω του καθολικού  

σχεδιασμού, της προώθησης και ανάπτυξης προσιτών υποστηρικτικών τεχνολογιών, 

συσκευών και υπηρεσιών. Επιπλέον, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν, όπως 

προαναφέρθηκε, παράγοντες που διευκολύνουν την εργασιακή ένταξη (Council of 

Europe Disability  Strategy,  2017). 
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3.3 Η διασφάλιση των δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο 

Η Συνταγματική κατοχύρωση 

Πρωταρχική πηγή δικαίου αποτελεί το Σύνταγμα, το οποίο στέκει στην κορυφή 

της έννομης τάξης και οι γενικές αρχές του διαμορφώνουν και επηρεάζουν όλους τους 

επιμέρους κλάδους του δικαίου. Ωστόσο, καίρια ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με το 

ποια είναι η επιθυμητή διασύνδεση ανάμεσα στο εθνικό Σύνταγμα μιας χώρας μέλους 

και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει 

σημαντικά το εσωτερικό των κρατών μελών (Σταμάτης, 2016). Σε κάθε περίπτωση, 

όμως, θεμέλιος λίθος  κάθε έννομης τάξης είναι το Σύνταγμα και η κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία  μέσω αυτού, αποτελεί την ύψιστη εγγύηση 

αυτών των δικαιωμάτων.  

Κρίσιμες διατάξεις για την προστασία της εργασίας που αποτελεί δικαίωμα 

όλων, είναι αυτές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 22 του Συντάγματος. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αυτές: 

Παρ. 1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που 

μεριμνά για  τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την 

ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι 

οι εργαζόμενοι,  ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής 

για παρεχόμενη  εργασία ίσης αξίας.   

Παρ. 2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικότεροι όροι εργασίας, που 

συμπληρώνονται από τις  συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόµενες µε ελεύθερες 

διαπραγματεύσεις και, αν  αυτές αποτύχουν, µε τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.   

Παρ. 3. Νόμος ορίζει τα σχετικά µε τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας από τους  δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή  άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.   
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Παρ. 4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. Ειδικοί 

νόμοι  ρυθμίζουν τα σχετικά µε την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση 

πολέμου ή  επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή 

επείγουσας  κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που µπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο τη  δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά µε την προσφορά προσωπικής 

εργασίας στους  οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών 

αγορών.   

Παρ. 5. Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, 

όπως ο νόμος  ορίζει (Πουλάκου-Ευθυμιάτου, 2007). 

Παράλληλα, υπό το ισχύον Σύνταγμα και την προσθήκη της παραγράφου 6 στο 

άρθρο 21 (Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των 

Ελλήνων),  καθιερώθηκε το  δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν 

μέτρα που προωθούν την επαγγελματική ένταξη, καθώς και την συμμετοχή τους στην 

κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Ακόμη, βαρύνουσα σημασία πρέπει να δοθεί 

και στα άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, μέσα από το άρθρο 4 

κηρύσσεται η αρχή της ισότητας, όλοι οι Έλληνες είναι  ίσοι ενώπιον του νόμου, 

ωστόσο, εύλογο είναι να θεωρηθεί πως μέσα από τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται και 

η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών από το νόμο. Παράλληλα, στο άρθρο 25 

καθιερώνεται ρητά η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Η αρχή αυτή μπορεί να 

δικαιολογήσει την νομοθετική υιοθέτηση κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα 

ειδικής φροντίδας από το κράτος συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των 

οποίων και των ατόμων με αναπηρία. Ακόμη, στο άρθρο 116 παρ. 2 του Συντάγματος, 

κατοχυρώνεται το κοινωνικό δικαίωμα της προστασίας ομάδων που έχουν υποστεί ή 

εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις, μέσα από την λήψη «θετικών μέτρων».  
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Καταληκτικά, η νέα παρ. 6 του άρθρου 21, σε συνδυασμό με την αρχή της 

αναλογικής ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 και την παρ.2 του άρθρου 116 , επιτρέπουν 

στο νομοθέτη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ατόμων με 

αναπηρία, ακόμη και στον τομέα της εργασίας (Πατηνιώτης, 2012). 

Η προστασία της εργασίας μέσα από το Ν. 2643/1998 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία,  σε 

αντικατάσταση του Ν. 1648/1986 ψηφίστηκε ο Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ. Α΄ 220),  

«Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών» που αποτελεί το 

βασικό νομοθετικό κείμενο που προστατεύει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία 

στην απασχόληση και στην εργασιακή τους ενσωμάτωση ως ισότιμα μέλη της 

πολιτείας. Η σημερινή του μορφή έχει προκύψει αφού έλαβαν χώρα τροποποιήσεις 

μέσα από μια σειρά νόμων (Ν. 3227/2004, Ν. 3454/2006,   Ν. 2646/1998,  Ν. 

2736/1999,  Ν. 2874/2000, Ν. 2817/2000, Ν. 2956/2001, Ν. 3050/2002 και Ν. 

3051/2002). 

Ειδικότερα ο Ν.2643/1998 καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα άτομα με ποσοστό 

αναπηρίας 50%, εφόσον είναι γραμμένα στο μητρώο αναπήρων του οργανισμού 

απασχόλησης εργατικού δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και έχουν γνωμάτευση  της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α. που προβλέπει η διάταξη 

του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2643/1998. Προστασία προβλέπεται ακόμη και για όσους 

έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ενώ  όσοι 

έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με νοητική αναπηρία ή αυτισμό και ανίκανους προς 

εργασία, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας μειώνεται από 67% (που 

απαιτείται για όλες τις υπόλοιπες παθήσεις) σε 50% (Πατηνιώτης, 2012). 
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Φορείς υποχρεώσεων 

Οι φορείς των υποχρεώσεων κατά το άρθρο 2  του ν. 2643/1998 είναι ο 

ιδιωτικός τομέας, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και ο δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, 

όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, αλλά και οι θυγατρικές τους 

εταιρείας, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 50 άτομα υποχρεούνται να 

προσλαμβάνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1  του παραπάνω νόμου σε 

ποσοστό 8% επί  του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης. Η ποσόστωση σε 

αυτούς τους φορείς ανέρχεται: α) για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία (άμεση προστασία) 

στο 2% και β) για τους συγγενείς τους (έμμεση προστασία) στο 1% του συνολικού  8% 

που προορίζεται για όλες τις προστατευόμενες από τον νόμο ομάδες.  Εξαιρούνται από 

την υποχρέωση αναγκαστικής πρόσληψης οι επιχειρήσεις που έχουν ζημία στις δύο 

προηγούμενες από το έτος πρόσληψης χρήσεις (άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 2643/1998). 

Κάθε χρόνο οι υπόχρεες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς υποβάλλουν στοιχεία  

στον Ο.Α.Ε.Δ αναφορικά με τις ανάγκες τους σε ειδικότητες (άρθρο 6 του ν. 

2643/1998). Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία ο Ο.Α.Ε.Δ καταρτίζει 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 1, παρ. 1, περ. 

β΄, εδαφ. α΄ του ν. 2643/1998).  

Όσον αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν 

άτομα που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 1, οι δημόσιες 

υπηρεσίες (ΔΕΚΟ) και οι δημόσιοι οργανισμοί, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος (το 

Κράτος έχει το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου) ή επιχορηγούνται από κρατικούς 

πόρους κατά 50%, και τα ΝΠΙΔ που είτε ανήκουν είτε επιχορηγούνται κατά 50% από 

τους παραπάνω οργανισμούς, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ή από ΝΠΔΔ  ή από τους 

ΟΤΑ και των δύο βαθμών ή την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή τις τοπικές ενώσεις δήμων και 
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κοινοτήτων (ΤΕΔΚ). Οι προσλήψεις αφορούν το 10% επί του συνόλου του 

προσωπικού του φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα (άρθρο 2, παρ. 1, περ. β΄ του 

ν. 2643/1998).  Η ποσόστωση σε αυτούς τους φορείς ανέρχεται: α) για τα ίδια τα άτομα 

με αναπηρία (άμεση προστασία) στο 3% και β) για τους συγγενείς τους (έμμεση 

προστασία) στο 1% του συνολικού 10% που προορίζεται για όλες τις προστατευόμενες 

από τον νόμο ομάδες. Όπως και στον ιδιωτικό τομέα, η προϋπόθεση της μη ύπαρξης 

ζημιάς πρέπει να πληρούται για να στοιχειοθετείται υποχρέωση πρόσληψης. Για τον 

υπολογισμό των ποσοστών στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης 

ή φορέα συνυπολογίζονται οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτή, 

τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά με το ν. 2643/1998, αλλά δεν 

συνυπολογίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται στο ν. 2643/1998 και προσελήφθησαν 

οικειοθελώς από τη επιχείρηση.  

Στον τομέα του δημοσίου, την υποχρέωση πρόσληψης έχουν  οι δημόσιες 

υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ και των δύο βαθμών, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή σε 

θέσεις που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου 

φορέα του δημοσίου. Το ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσουν 

πανελλαδικά αυτοί οι φορείς για όλες τις προστατευόμενες από τον νόμο ομάδες, 

κατανέμεται ως εξής στα άτομα με αναπηρία: α) 3/8 στα άτομα με αναπηρία με 

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (άμεση προστασία) και β) 1/8 σε όσους έχουν 

τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (έμμεση προστασία). 

Επιπλέον, πέρα από τους καταγεγραμμένους ως άνω υπόχρεους φορείς, 

υπάρχουν και άλλοι που εντάσσονται σε ειδικότερες προβλέψεις. Σύμφωνα με τη 

διάταξη της παρ.5 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι 

τράπεζες και οι φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 8 του άρθρου 2, έχουν την 

υποχρέωση να προσλαμβάνουν: α) στο 80% των κενών θέσεων,  τηλεφωνητές 
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οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης 

τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, β) στο 1/5 των κενών θέσεων, κλητήρες, 

νυχτοφυλακές, καθαριστές-καθαρίστριες, θυρωρούς, κηπουρούς και τραπεζοκόμους, 

θύματα πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και τέκνα αναπήρων και 

θυμάτων πολέμου, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου 

διορίζονται ή προσλαμβάνονται και είναι ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που τους 

ανατίθεται (παρ. 5, εδαφ. α΄ του άρθρο 2 του ν. 2643/1998). 

Οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που 

απαιτούνται για τον διορισμό ή την πρόσληψη στις θέσεις, να κριθούν από τις αρμόδιες 

υγειονομικές επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999. ΦΕΚ Α΄19) ότι 

βρίσκονται σε θέση να προσφέρουν,  να είναι γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 

Ο.Α.Ε.Δ και να βρίσκονται μεταξύ του 21ο και 45ο  έτους της ηλικίας τους  

(Πατηνιώτης, 2012) 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της προστασίας του νόμου, θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι η πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία πραγματοποιείται με αναγκαστική σύμβαση 

για τον εργοδότη (άρθρο 5, παρ. 1 του ν. 2643/1998). Ειδικότερα, πρόκειται για 

σύμβαση αορίστου χρόνου,  σκοπός της οποίας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση 

των ατόμων αυτών, ώστε να καθίστανται αυτάρκεις ικανοποιώντας τις βιοποριστικές 

και λοιπές τους ανάγκες. Οι αναγκαστικές συμβάσεις εφαρμόζονται σε εκείνες της 

συναλλαγές, κατά τις οποίες διαπιστώνεται διαπραγματευτική ανισορροπία μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, καθώς το ένα μέρος βρίσκεται σε θέση ισχύος έναντι του 

άλλου. Κατά συνέπεια, κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ισοτιμίας και της 

διαπραγματευτικής ισοδυναμίας των συμβαλλομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
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περιορισμός της συμβατικής ελευθερίας του εργοδότη με πρόβλεψη του νομοθέτη η 

οποία εκδηλώνεται βάσει ειδικού νόμου, όπως στην περίπτωση του Ν. 2643/1998, 

κρίνεται απολύτως θεμιτή (Παπαστερίου & Κλαβανίδου, 2008).  

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια νομοθετική πρόβλεψη, της οποίας ο 

υποχρεωτικός χαρακτήρας ενδέχεται να προκαλεί δυσφορία και προβληματισμό στους 

εργοδότες. Ακόμη, προβληματισμός υπάρχει σχετικά με την συνταγματικότητα της 

διάταξης αυτής, καθώς εγείρεται θέμα σύγκρουσης με το συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος). Ωστόσο, 

όπως συμβαίνει με κάθε συνταγματικό δικαίωμα, η θέσπισή περιορισμών μπορεί να 

λάβει χώρα χάριν εξυπηρέτησης σκοπών γενικότερου δημοσίου και κοινωνικού 

συμφέροντος. Κατά συνέπεια στην προκειμένη περίπτωση, η υποχρεωτική τοποθέτηση 

των προσώπων αυτών, τα οποία καλύπτονται από το προστατευτικό πεδίο του Ν. 

2643/1998, δεν εγείρει τέτοιο ζήτημα (Παπακωνσταντίνου, 2013). 

Άλλωστε, δυνάμει της γενικής νομοθετικής αρμοδιότητας του άρθρου 26 παρ. 

1 Συντ., μπορούν να θεσπιστούν από τον νομοθέτη περιορισμοί των ατομικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Σύνταγμα, υπό την προϋπόθεση  ότι 

τηρούνται οι «περιορισμοί των περιορισμών». Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται 

ο αντικειμενικός και απρόσωπος χαρακτήρας της ρύθμισης που συνιστά περιορισμό 

ενός δικαιώματος, η δικαιολόγηση της  από λόγους γενικού συμφέροντος, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση του ν.2643/1998 και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

κατά την οποία τα μέτρα που υιοθετούνται θα πρέπει να είναι πρόσφορα και ανάλογα 

του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Τέλος, θα πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ο 

πυρήνας του δικαιώματος που περιορίζεται, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση  

οδηγούμαστε στον κατακερματισμό του (Βλαχόπουλος & Χρυσόγονος, 2017). 
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Περιπτώσεις λύσης της εργασιακής σχέσης 

Η εργασιακή σχέση που προβλέπεται στον ν.2643/1998  μπορεί να λυθεί κατά 

το άρθρο 11 του νόμου στις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις. Ειδικότερα,  λύνεται 

αυτοδίκαια κατόπιν συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας με την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας.  

Ακόμη, με καταγγελία της εργασιακής σχέσης χωρίς αποζημίωση μετά από στέρηση 

των πολιτικών δικαιωμάτων του προστατευόμενου προσώπου. Τρίτον, με καταγγελία 

κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου, εφόσον διαπιστώθηκε 

παραβίαση που προβλέπεται από τον οργανισμό ή το κανονισμό της επιχείρησης και 

συνιστά λόγο απόλυσης ή διαπιστώθηκε αδυναμία και ακαταλληλότητα στην εκτέλεση 

των εργασιακών καθηκόντων από το πρόσωπο. Τέταρτον, με καταγγελία, εφόσον η 

επιχείρηση ή ο υπόχρεος έχει σταματήσει τις εργασίες και αδυνατεί να συνεχίσει την 

λειτουργία του. Τέλος, με καταγγελία της εργασιακής σχέσης μετά από την 

ολοκλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους σύνταξης γήρατος (Παπακωνσταντίνου, 

2013)   

 

Κίνητρα και οφέλη των εργοδοτών από την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, αλλά και 

διοικητικές κυρώσεις αυτών από την μη τήρηση του νόμου  

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα (άρθρο 2, παρ. 8 του Ν. 2643/1998),  που απασχολούν 

άτομα με αναπηρία, είναι η δυνατότητα επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ μέρους των 

αποδοχών που τους καταβάλλουν. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη  του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η  διαδικασία και ο τρόπος 

καταβολής της επιδότησης (παρ.1,  άρθρου 8 του Ν. 2643/1998). Επίσης, υπάρχει η 
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δυνατότητα καταβολής από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέρους της δαπάνης για την προσαρμογή του 

χώρου εργασίας. Το ύψος της συμμετοχής του οργανισμού στη συγκεκριμένη δαπάνη 

καθορίζεται με την ίδια διαδικασία (παρ. 8, άρθρο 2 του Ν. 2643/1998). Στις 

επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή  φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και σε 

πρόσωπα που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απασχόληση των ατόμων με 

αναπηρία μπορεί να απονέμονται και ηθικές αμοιβές, όπως ευαρέσκεια, έπαινος και 

χρηματικό βραβείο.  

Η αναγκαστική φύση της σύμβασης εργασίας με βάση το Ν. 2643/1998, 

συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των εργοδοτών που δεν 

συμμορφώνονται στις διατάξεις του νόμου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 12 του Ν. 2643/1998. Κατά τα λοιπά, με βάση  το άρθρο 8 του 

Ν. 2643/1998  ό,τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, ισχύει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

(Πατηνιώτης, 2012). 

  

Ο Ν. 4443/2016 

Όπως προαναφέρθηκε, η ενσωμάτωση των Οδηγιών 2000/43 και 2000/78 στο 

εθνικό δίκαιο έλαβε χώρα με το Ν. 3304/2005 τον οποίο αντικατέστησε ο Ν.4443/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 232). Στην αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου τονίζεται ότι η αντικατάσταση 

υπήρξε αναγκαία «για λόγους πληρέστερης εναρμόνισης με την ενωσιακή νομοθεσία, 

και δη την οδηγία 2000/43/ΕΚ, την οδηγία 2000/78/ΕΚ και την οδηγία 2014/54/ΕΚ, 

αλλά και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην 

πράξη».  

Ο νέος νόμος, όπως και ο παλιός δεν δίνουν τον ορισμό της αναπηρίας που 

κρίνεται απαραίτητος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος 
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των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, καταφεύγοντας σε υπερεθνικά κείμενα, όπως η 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία στα άρθρα 1 

και 2 δίνει τον ορισμό της αναπηρίας καθώς και της διάκρισης λόγω αναπηρίας, 

κατανοούμε ότι ο ορισμός που δίνεται, ο οποίος συμφωνεί με το  κοινωνικό μοντέλο 

για την αναπηρία, υιοθετείται και από την Ένωση κατόπιν της προσχωρήσεως αυτής 

στη Σύμβαση. Ακόμη, η έννοια της αναπηρίας συναντάται στον Αναθεωρημένο 

Ευρωπαϊκό Χάρτης (άρθρο 15), και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

(άρθρα 21 και 26). Ιδιαίτερα βοηθητική είναι και η νομολογία του Δ.Ε.Ε., που έχει 

συνεισφέρει στο ερώτημα σχετικά με τον ορισμό της αναπηρίας, αλλά και τις 

περιπτώσεις που περικλείει με βάση την Οδηγία 2000/78 (Γαβαλάς, 2016).  

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος νόμος (4443/2016),  πέραν των  λόγων διάκρισης 

που περιλάμβαναν οι οδηγίες, προσέθεσε και άλλους οκτώ νέους λόγους. 

Αναλυτικότερα, προστέθηκαν οι λόγοι «χρώμα», «εθνική καταγωγή», «γενεαλογικές 

καταβολές». «χρόνια πάθηση», «οικογενειακή κατάσταση», «κοινωνική κατάσταση», 

«ταυτότητα φύλου» και «χαρακτηριστικά φύλου», ενώ ο όρος «γενετήσιος 

προσανατολισμός» μετονομάστηκε σε «σεξουαλικό προσανατολισμό». Επιπλέον, 

συμπεριελήφθησαν στις έννοιες των διακρίσεων οι όροι «διάκριση λόγω νομιζόμενων 

χαρακτηριστικών», «διάκριση λόγω σχέσης», «πολλαπλή διάκριση» και «άρνηση 

εύλογων προσαρμογών».   

Σημαντική βελτίωση του νέου νόμου σε σχέση με τον παλαιότερο είναι το 

γεγονός ότι ανατίθεται στον Συνήγορο του Πολίτη η αρμοδιότητα να ενεργεί ως φορέας 

παρακολούθησης της αρχής της καταπολέμησης των διακρίσεων στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν. 4443/2016). Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί  

η δυνατότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να διεξάγουν δίκη στο όνομα του 

εργαζόμενου που έχει υποστεί απαγορευτική εκ του νόμου συμπεριφορά ή να τον 



48 
 

εκπροσωπήσουν ενώπιον των διοικητικών οργάνων, κατόπιν συναινέσεως του με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό που φέρει το γνήσιο της υπογραφής (άρθρο 8, 

παρ. 3 του Ν.4443/2016). Τέλος, ο νέος νόμος περιόρισε την εξαίρεση των διακρίσεων 

λόγω ηλικίας και αναπηρίας στις ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 3, παρ. 5), σε αντίθεση με 

τον Ν.3304/2005, όπου η εξαίρεση ίσχυε και για τα σώματα ασφαλείας.  

Στα αρνητικά του νόμου περιλαμβάνεται η τήρηση της συντηρητικής επιλογής 

του προηγούμενου να μην επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να 

προσφεύγουν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, κυρίως στις περιπτώσεις 

διακρίσεων χωρίς ταυτοποιήσιμο θύμα. Χάριν, ωστόσο, αυτής της δικονομικής 

δυνατότητας στο βέλγικο δίκαιο, κατέστη δυνατή η έκδοση της σημαντικής απόφασης 

Feryn (απόφαση της 10ης Ιουλίου 2008 στην υπόθεση C54-07). Ακόμη, αναφορικά με 

τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις δεν φαίνεται να επήλθαν σημαντικές αλλαγές με 

τον νέο νόμο. Ειδικότερα, στον τομέα των ποινικών συνεπειών προβλέπεται 

αυτεπάγγελτη δίωξη των πράξεων διάκρισης, ενώ η  παρ. 1 του άρθρου 11 ποινικοποιεί 

κάθε διάκριση για λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου. Στη συνέχεια το 

δεύτερο αρμόδιο όργανο επιβολής κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

δικαστήρια για υποθέσεις εργατικού διακαίου. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το 

Σ.Ε.Π.Ε. είναι υψηλές και ξεκινούν από 300 έως 50.000 ευρώ, ενώ παράλληλα 

προβλέπονται  περαιτέρω κυρώσεις στο άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου (Γούλας & 

Κοφίνης, 2016). 

Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη θέση σε ισχύ του νόμου 

δημοσιεύτηκαν δύο πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη και μία δικαστική απόφαση 

του Μον.Πρωτ.Αθ. 1261/2017, που αξιοποίησαν την χρόνια πάθηση ως ύποπτο 

γνώρισμα διάκρισης. Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση της Δ.Ε.Η.  να 

προσλάβει επιτυχούσα σε σχετικό διαγωνισμό μέσω του Α.Σ.Ε.Π., επειδή έπασχε από 
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σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία όμως ήταν ασυμπτωματική και δεν θα μπορούσε να 

την επηρεάσει στην άσκηση των εργασιακών της καθηκόντων, συνιστά άμεση 

διάκριση λόγω χρόνιας πάθησης σύμφωνα  με τον Ν. 4443/2016. Στο ίδιο πόρισμα είχε 

καταλήξει προηγουμένως και ο Συνήγορος του Πολίτη επί της ίδιας υπόθεσης, υπό το 

καθεστώς, ωστόσο, του Ν. 3304/2005 καθώς δεν είχε εισαχθεί ακόμη ο νεότερος νόμος. 

Ακόμη, μετά  από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αναθεωρήθηκε η απόφαση 

της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής  Αστυνομίας, η οποία αρνήθηκε 

την επανακατάταξη υποψηφίου που έπασχε από Ηπατίτιδα Β΄. Ομοίως και στην 

περίπτωση αυτή έγινε λόγος για διάκριση λόγω χρόνιας πάθησης, ενώ με το από 

27.10.2017 Πόρισμα του, έκρινε ότι η απόλυση οροθετικού εργαζομένου συνιστά 

άμεση διάκριση για τον ίδιο λόγο (Γούλας, 2018). 

3.4 Μελέτη των πολιτικών που ακολουθούνται για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

των ατόμων με αναπηρία.  

Οι πολιτικές που χαράσσονται σχετικά με την αναπηρία ενθαρρύνονται από τις 

τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και συγκλίνουν προς τον ίδιο στόχο, ο 

οποίος είναι η μετατροπή των οφελών της κοινωνικής προστασίας σε ενεργητικά μέτρα 

στήριξης για την ενθάρρυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στο εργατικό 

δυναμικό. Η κρίση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας συνέβαλε επίσης στο 

φαινόμενο αυτό.  Ειδικότερα, σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης τα συστήματα αυτά 

διαθέτουν επαρκείς πόρους για να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος 

για εκείνους που δεν αποτελούν μέρος της αγοράς εργασίας, όμως, όταν οι πόροι για 

τη νομισματική στήριξη λείπουν ή εξαντλούνται, η αντοχή αυτών των συστημάτων 

εξαρτάται από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η ευελιξία στην παροχή εργασίας 

είναι το κλειδί για την εισαγωγή των ατόμων στην αγορά και σε αυτό εστιάζουν την 
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προσοχή τους οι πολιτικές που ακολουθούνται από τα μέλη της Ένωσης. (Ferrucci, 

2014) 

Ειδικότερα, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν αναπτύξει 

πολιτικές, οι οποίες έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή σε διεθνές επίπεδο. Κατά την 

αναζήτηση και μελέτη των πολιτικών που υιοθετούνται, γίνεται αντιληπτό ότι η 

πολιτική για την αναπηρία συνεπάγεται ένα σύνολο παραδοσιακών μέτρων κοινωνικής 

πολιτικής, όπως προγράμματα κοινωνικής προστασίας και ένταξης στην αγορά 

εργασίας. Παράλληλα, όμως, αποτελεί μέρος της πολιτικής για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων και της παροχής ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών. 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων είναι από τις πιο εκτεταμένες 

στον κόσμο. Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προαναφέρθηκε, υιοθέτησε δύο πολύ 

εκτεταμένους νόμους (οδηγίες  2000/43 και 2000/78),  για την απαγόρευση των 

διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Στα πλαίσια μιας έρευνας (Special Eurobarometer 393, 

European Commission, 2012), η οποία διεξήχθη με αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης 

Δικαιοσύνης και αφορά τα 27 κράτη μέλη της ένωσης, εξετάστηκε μια σειρά θεμάτων, 

μεταξύ των οποίων, οι αντιλήψεις των ευρωπαίων για τις διακρίσεις που λαμβάνουν 

χώρα στον εργασιακό χώρο, οι απόψεις τους σχετικά με το πόσο διαδεδομένες είναι οι 

διακρίσεις στη χώρα τους, η γνώση των δικαιωμάτων τους ως πιθανά θύματα 

διακρίσεων, η ύπαρξη προσωπικής εμπειρίας ως θύμα διάκρισης, οι εθνικές πολιτικές 

που ακολουθήθηκαν και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις πολιτικές ισότητας, 

καθώς και οι απόψεις για την ισότητα ευκαιριών στην απασχόληση.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των χωρών σε πολλά από τα παραπάνω θέματα, οι οποίες εξηγούνται εν μέρει από 

δημογραφικούς παράγοντες ή και από πολιτισμικές διαφορές. Παράλληλα, έγινε 

φανερό πως οι διακρίσεις εξακολουθούν να θεωρούνται κοινές στα κράτη μέλη της 
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Ένωσης, ενώ οι πιο διαδεδομένοι λόγοι να είναι η εθνοτική καταγωγή (56%), η 

αναπηρία (46%) και ο σεξουαλικός προσανατολισμός (46%). Το 17% του δείγματος 

υπήρξε θύμα διάκρισης ενώ φάνηκε πως οι ευρωπαίοι που ανήκουν σε μια μειονότητα 

είναι πιο πιθανό να υποστούν διακρίσεις. Ωστόσο, ακόμη και αυτοί, αν και άμεσα 

ενδιαφερόμενοι, είναι ελάχιστα πιο πιθανό να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 

συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Το 2012, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (55%) 

πιστεύει ότι οι δημόσιες πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων στις χώρες τους 

είναι αποτελεσματικές (37% μετριοπαθώς αποτελεσματικές, 22% αποτελεσματικές). 

Παράλληλα, αν και υποστηρίζουν την λήψη μέτρων για την παροχή ίσων ευκαιριών 

στον εργασιακό χώρο, την ίδια στιγμή είναι επιφυλακτικοί με τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί και την αποτελεσματικότητα τους. Τέλος, έγινε φανερό πως η οικονομική κρίση 

συμβάλλει σε περισσότερες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ιδίως για τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας και έχει αρνητικές επιπτώσεις στις πολιτικές προώθησης της 

ισότητας. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αναπηρία, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι 

το 50% των ευρωπαίων θεωρούν ότι δεν μπορεί να λαμβάνουν χώρα διακρίσεις λόγω 

αναπηρίας. Ωστόσο, σημειώνονται διαφορετικά ποσοστά ανά χώρα, καθώς οι 

αντιλήψεις διαφοροποιούνται εξαιτίας των εθνικών διαφορών. Στη Γαλλία το 66% των 

ερωτηθέντων ανέφερε ότι λαμβάνουν χώρα διακρίσεις λόγω αναπηρίας ενώ στην 

Ιρλανδία μόλις το 21% θεωρεί ότι υφίστανται τέτοιου είδους διακρίσεις. Από την άλλη 

πλευρά, περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν  ότι η αναπηρία συνιστά σημαντικό παράγοντα, 

καθώς οι ερωτώμενοι με αναπηρία είναι πιο πιθανό να θεωρούν ότι λαμβάνουν χώρα 

τέτοιες διακρίσεις.  

Επιπλέον, στην ερώτηση πόσο άνετα θα αισθάνονταν σε μια κλίμακα από το 1 

έως το 10 (1: καθόλου άνετα και 10: απολυτά άνετα), εάν κάποιο πρόσωπο με αναπηρία  
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λάμβανε την υψηλότερη πολιτική θέση, οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν θετικά. 

Ειδικότερα, οι βαθμολογίες ξεκινούν από το 5.4 στην Τσεχική Δημοκρατία και 

φτάνουν έως 9.1 στην Ιρλανδία. Υψηλές βαθμολογίες καταγράφοντα επίσης τόσο στη 

Γερμανία (9.0) όσο και στη Σουηδία (9.0). Στην πραγματικότητα σε όλες τις χώρες, η 

μέση βαθμολογία είναι πάνω από το σημείο 5 της κλίμακας. Ακόμη, οι αναλύσεις 

έδειξαν ότι η ύπαρξη ενός διευρυμένου κοινωνικού κύκλου, αλλά και ενός πλούσιο 

εκπαιδευτικού υποβάθρου, αποτελούν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το 

βαθμό άνεσης.  

Παράλληλα, η έρευνα του 2012 περιλαμβάνει ένα νέο ερώτημα που μετρά σε 

ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι, όταν υπάρχει μικρή ή καθόλου προσβασιμότητα 

σε αγαθά και υπηρεσίες για τα άτομα και τους ηλικιωμένους με αναπηρίες, λαμβάνει 

χώρα μια μορφή διάκρισης σε βάρος τους. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων 

αντιλαμβάνεται την περιορισμένη προσβασιμότητα ως μορφή διάκρισης. Η 

περιορισμένη προσβασιμότητα θεωρείται "σαφής" (26%) ή "σε κάποιο βαθμό" (42%) 

μορφή διάκρισης από σχεδόν επτά στους δέκα Ευρωπαίους (68%).  

 Σε γενικές γραμμές τα τελευταία 20  χρόνια έχουν σημειωθεί τεράστιες αλλαγές 

στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη αντιμετωπίζουν την αναπηρία και την ένταξη των 

ατόμων αυτών στην κοινωνία.  Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2010), στις περισσότερες χώρες τόσο της 

Ευρώπης όσο και του Οργανισμού υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούν 

τα κράτη.  Καθίσταται σαφές, ότι στόχος αποτελεί η ενσωμάτωση και όχι η παροχή 

επιδομάτων για να βιοπορίζονται τα άτομα με αναπηρία χωρίς να εργάζονται. Σταδιακά 

υιοθετείται μια πιο ενεργητική πολιτική για την αναπηρία σε αντικατάσταση της 

προηγούμενης, η οποία ήταν παθητική. Ο βαθμός ενσωμάτωσης έχει αυξηθεί αισθητά, 
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συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια σε χώρες,  όπως η Σουηδία, η Γερμανία, η 

Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φιλανδία.   

Επιπρόσθετα, συμφωνά με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΕCD, 2010), υπάρχουν τρία διαφορετικά μοντέλα πολιτικής που 

ακολουθούνται για την αναπηρία τόσο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο 

και από τα υπόλοιπα κράτη που είναι μέλη του Οργανισμού. Τα μοντέλα αυτά είναι: 

το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο, το φιλελεύθερο και το επιχειρηματικό μοντέλο. Οι 

χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Φιλανδία 

και Σουηδία ακολουθούν το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο, το Ηνωμένο Βασίλειο 

ακολουθεί το φιλελεύθερο και το τελευταίο μοντέλο ακολουθείται από χώρες, όπως η 

Ελλάδα, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ιταλία και  το Λουξεμβούργο. Το πρώτο 

χαρακτηρίζεται από την στήριξη που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία μέσω παροχών 

του κράτους, οι οποίες αποσκοπούν στην ενσωμάτωση τους στην κοινωνία  και στην 

κάλυψη των αναγκών τους. Δίνει ισχυρά κίνητρα σε αυτούς που θέλουν και μπορούν 

να εργαστούν στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση. Το δεύτερο μοντέλο δεν χαρακτηρίζεται από μια γενναιόδωρη 

πολιτική, που εξασφαλίζει πολλές παροχές, έχει ελάχιστες ρυθμίσεις κοινωνικής 

πρόνοιας, σχετικά χαμηλό επίπεδο παροχών κοινωνικής μέριμνας και σημαντική 

παρουσία ιδιωτικών φορέων στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Οι 

πολιτικές απασχόλησης είναι σε ένα μέτριο επίπεδο, ωστόσο, τα κίνητρα για εργασία 

είναι ισχυρά και οι κανόνες αναστολής των παροχών είναι πολύ ευέλικτοι.  Στο 

τελευταίο μοντέλο προσφέρονται παροχές από το κράτος, όμως όχι στο επίπεδο του 

σκανδιναβικού μοντέλου. Επίσης, αναπτύσσονται προγράμματα απασχόλησης, αλλά 

δεν δίνεται έμφαση στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην υποστηριζόμενη 

απασχόληση όπως στο πρώτο μοντέλο.  
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Παράλληλα, μία ακόμη έρευνα (Tschanz  & Staub, 2017),  επιβεβαιώνει την 

ύπαρξη  αυτών των μοντέλων. Αναφέρεται σε ένα  σφαιρικό μοντέλο πολιτικής για την 

αναπηρία, το οποίο  επικρατεί κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες. Ένα μοντέλο 

ενεργοποίησης και αποκατάστασης κυριαρχεί κυρίως στις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης, ενώ υπάρχουν στοιχεία για ένα ξεχωριστό ανατολικό ευρωπαϊκό μοντέλο 

που χαρακτηρίζεται από σχετικά λίγα εγγυημένα αστικά δικαιώματα για τα άτομα με 

αναπηρίες. Τέλος, το μοντέλο της Νότιας Ευρώπης, το οποίο φανερώνει μια προτίμηση 

στην κοινωνική προστασία και όχι στην ενεργοποίηση και την αποκατάσταση, 

περιλαμβάνει χώρες που συνήθως έχουν διαφορετικές κοινωνικές παραδόσεις. Κάθε 

ένα από τα τέσσερα μοντέλα πολιτικής που ακολουθούνται έχει ένα διαφορετικό 

πρότυπο συνδυασμού της κοινωνικής προστασίας, της ένταξης στην αγορά εργασίας 

και των πολιτικών δικαιωμάτων. 

 Ακόμη, συγκρίνοντας δυο καθεστώτα πρόνοιας, της Νορβηγίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά μοντέλα, αναμένεται να 

υπάρχουν διαφορές οι οποίες επηρεάζουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην 

αγορά εργασίας και τα ποσοστά απασχόλησης τους στα δύο κράτη. Ωστόσο, τα 

πορίσματα της έρευνας (Hansen, Andreassen & Meager, 2011), έδειξαν ότι οι 

φαινομενικές διαφορές μεταξύ τους,  όσον αφορά το μερίδιο των ατόμων με αναπηρία 

στο εργατικό δυναμικό και στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαν να εξηγηθούν σε 

μεγάλο βαθμό από διαφορετικούς ορισμούς και μετρήσεις της αναπηρίας στις δύο 

χώρες. Ωστόσο, δεν συμπεραίνεται ότι τα καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας δεν έχουν 

σημασία, το βασικό ερώτημα είναι αν το ίδιο επίπεδο συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω διαφορετικών καθεστώτων κοινωνικής πρόνοιας. 

Είναι πολύ πιθανό διαφορετικά μέσα ευημερίας να προκαλέσουν παρόμοια 

αποτελέσματα αναφορικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία. 
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Άλλωστε, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/43 και 2000/78), οδήγησαν στη 

διαμόρφωση μιας έννοιας πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών. Τέλος, οι δύο πολιτικές 

προσεγγίσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην 

αγορά εργασίας, κυρίως μέσα από την  διευκόλυνση της προσαρμογής στο χώρο 

εργασίας, παρά με την εξάλειψη των εμποδίων που συναντούν για την είσοδο τους στην 

εργασία. 

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν δύο παράγοντες, οι οποίοι δρώντας 

αλληλένδετα, βοήθησαν στην αναγνώριση και καθιέρωση των δικαιωμάτων των 

ατόμων με οπτική αναπηρία. Η κοινωνική νομοθεσία και η τεχνολογία στάθηκαν 

αρωγοί που έδρασαν καθοριστικά στην εδραίωση αυτών των δικαιωμάτων. Η 

νομοθεσία που εισήχθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναφέρθηκε εκτενώς παραπάνω, 

φαίνεται να άσκησε έντονη επιρροή στην πολιτική που ακολουθήθηκε από το 1995 σε 

συνδυασμό με την καθιέρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο του νόμου περί απαγόρευσης 

διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία δρα ως σύμμαχος 

των ατόμων με αναπηρία διευκολύνοντας την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη 

(Wall, 2003).  

Επιπλέον, οι  Kuznetsova, Yalcinb και Priestley, (2017) συγκρίνουν την 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και την πολιτική απασχόλησης που επικρατεί 

μεταξύ τριών σκανδιναβικών χωρών  (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία,) και τριών βαλτικών 

(Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία). Συγκεκριμένα, στην έρευνα εξετάστηκαν: η 

πολιτική για την απαγόρευση διακρίσεων, οι δαπάνες για την ενσωμάτωση στην αγορά 

εργασίας και την κοινωνική προστασία και η κατάσταση απασχόλησης των ατόμων με 

αναπηρία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η πολιτική για την απαγόρευση των 

διακρίσεων συγκλίνει μεταξύ των έξι χωρών, γεγονός που οφείλεται αφενός στην 
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πολιτική της ΕΕ και της οδηγίας  2000/78 και αφετέρου στην προσχώρηση  των κρατών 

στην Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Όσον αφορά τις 

κοινωνικές δαπάνες και αυτές για την εργασιακή ένταξη, αν και οι έξι χώρες 

εφαρμόζουν κάποιο είδος προγράμματος επιδότησης μισθών που απευθύνεται σε 

άτομα με αναπηρία, εντοπίζονται μεγάλες διαφορές στις δαπάνες για τα κοινωνικά 

οφέλη. Τέλος, τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, τα οποία 

βασίζονται στα στοιχεία της Eurostat του έτους 2011, ήταν χαμηλότερα στις χώρες της 

Βαλτικής, όπως ήταν άλλωστε και για τον γενικό πληθυσμό συγκριτικά με τους 

πληθυσμούς των σκανδιναβικών χωρών. 

Αναντίρρητα, η Σουηδία και η Νορβηγία έχουν συστήματα κοινωνικής 

πρόνοιας, τα οποία θεωρούνται γενναιόδωρα και  κατατάσσονται στην πρώτη θέση 

μεταξύ των χωρών του OECD για τις δαπάνες των χωρών που αφορούν την αναπηρία 

(OECD, 2016). Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες, πέραν της νομοθεσίας που 

επιβάλλει την απαγόρευση διακρίσεων και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, 

κυριάρχησε μια πολιτική που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών διαβίωσης αντί για 

την ιδρυματοποίηση.  Οι δύο χώρες, συνετέλεσαν σε αυτή την αλλαγή, καθώς το 1990 

οι κυβερνήσεις τους αποφάσισαν να κλείσουν όλα τα ιδρύματα για άτομα με νοητική 

αναπηρία και εισήγαγαν μεταρρυθμίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, με την κοινοτική 

φροντίδα να αντικαθιστά τα ιδρύματα (Tøssebro, 2016).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Αποτελέσματα- Αγορά Εργασίας 
 

4.1 Η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία  

Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο είδη μέτρων για την ενίσχυση 

της ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Τα παθητικά μέτρα, τα οποία αφορούν τις 

παροχές σε χρήμα και τα ενεργητικά μέτρα που σχετίζονται με τις ενεργές πολιτικές 

για την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 

εντοπίζονται τρεις διαφορετικοί τύποι κατηγοριών που απευθύνονται σε άτομα με 

αναπηρία: καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, κατάρτιση και εκπαίδευση και 

τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας (Eichhorst et al., 2010).  

Παράλληλα, ο Greve (2009), στην έκθεση για το Ακαδημαϊκό Δίκτυο 

Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για την Αναπηρία, τόνισε ότι οι περισσότερες χώρες 

ακολουθούν ενεργητικές στρατηγικές (Active Labour Market Policies) για την ένταξη 

των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οι πολιτικές αυτές αποτελούν βασική 

πτυχή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Κύριος στόχος τους είναι να 

διευκολύνουν την είσοδο ή την παραμονή των ατόμων στην αγορά εργασίας. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνουν: α) την τακτική απασχόληση, β) την προστατευόμενη 

απασχόληση (Sheltered employment)  και γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή επαγγελματικής 

αποκατάστασης και κατάρτισης. Τα μέσα για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών 

ποικίλουν, κυμαίνονται από οικονομική στήριξη έως χαμηλότερο μισθολογικό κόστος, 

υποστήριξη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο εργασίας, συμβούλους 

εργασίας, νομοθετική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων και του 

δικαιώματος στη συνέντευξη.  

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στη λήψη 

ενεργητικών μέτρων, αυτή η στροφή στα ενεργητικά μέτρα συνεπάγεται τη μετάβαση 
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από την παροχή κοινωνικής πρόνοιας στην ενίσχυση της  αυτάρκειας των ατόμων. Το 

φάσμα των διαθέσιμων τύπων υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία είναι γενικά 

ισοδύναμο μεταξύ των χωρών, αλλά ποικίλλει σημαντικά όσον αφορά την έμφαση που 

δίνεται και την εφαρμογή. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει ορισμένα παραδείγματα που 

αφορούν τις μεθόδους που επιλέγει η κάθε χώρα για την ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία στην αγορά εργασίας. 

 

Τσεχική Δημοκρατία   

Υποστηριζόμενη απασχόληση 

απευθυνόμενη κυρίως σε άτομα με σοβαρή 

αναπηρία 

  

Φιλανδία  Καθοδήγηση κατά την εργασία 

 

 

Γαλλία   Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ίσα 

εργασιακά  δικαιώματα με στόχο τη 

βελτίωση της επαγγελματικής ένταξης και 

της επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο 

καθιστά την τήρηση αυτού του μέτρου 

υποχρεωτικό για τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις 

 

Γερμανία  Το 2004 δρομολογήθηκε μια εθνική κοινή 

πρωτοβουλία "Θέσεις εργασίας χωρίς 

εμπόδια", μέσω συνεργασίας της γερμανικής 

κυβέρνησης, των περιφερειακών και 

τοπικών αρχών, των εργοδοτών, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ενώσεων 

αναπηρίας και των ιδρυμάτων 

αποκατάστασης, καθώς και άλλων τύπων 

κοινωνικών εταίρων που προωθούν την 

κατάρτιση και την απασχόληση ατόμων με 

αναπηρία. 

 

Ουγγαρία Επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία 

στοχεύει στην καταγραφή των αναγκών των 

εργοδοτών και των ικανοτήτων και 

ενδιαφερόντων των εργαζομένων  

 

 

Ισπανία Φορολογικές ελαφρύνσεις σε άτομα με 

αναπηρία. Παροχή επιδοτήσεων σε εταιρίες 

οι οποίες προσέφεραν μακροπρόθεσμες 

συμβάσεις σε άτομα με αναπηρία 
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Ελλάδα Ο Ελληνικός Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού εφαρμόζει ειδικά 

μέτρα για την απασχόληση, όπως τα 

Προγράμματα Επιδότησης για Νέες Θέσεις 

Εργασίας και Νέους Επιχειρηματίες και το 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας 

"STAGE" για την ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες (και άλλων ευάλωτων ατόμων) 

στην αγορά εργασίας. Τα άτομα με αναπηρία 

συμμετέχουν επίσης σε ειδικές δράσεις 

EQUAL που αποσκοπούν στην υποστήριξη 

της ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

 

Πηγή: Huber et. al., 2008 (p. 142-145) 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, η Τσεχική Δημοκρατία επιλέγει την  

υποστηριζόμενη απασχόληση που αφορά κυρίως τα άτομα με σοβαρή αναπηρία, τα 

οποία στη συνέχεια μπορούν να λάβουν μακροχρόνια υποστήριξη κατά την αναζήτηση 

εργασίας. Ένα ακόμη μέτρο θεωρείται η συνδρομή των συμβούλων απασχόλησης που 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες. Η καθοδήγηση κατά την εργασία 

είναι ένα από τα μέτρα που επιλέγει και η Φιλανδία. Στη Γαλλία η λύση επιδιώκεται 

μέσω της νομοθεσίας που καθιερώνει ίσα δικαιώματα στο χώρο εργασίας, με σκοπό 

την ίση επαγγελματική ένταξη και κατάρτιση όλων των ατόμων. Παράλληλα, η 

ισότητα αυτή θα πρέπει να εκδηλώνεται υποχρεωτικά και στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις. Στη Γερμανία ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία το 2004 με τίτλο 

΄΄εργασία χωρίς εμπόδια΄΄ που αποτέλεσε το έργο της συνεργασίας μεταξύ της 

γερμανικής κυβέρνησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των εργοδοτών, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ενώσεων αναπηρίας και των ιδρυμάτων 

αποκατάστασης. Στην Ουγγαρία επιδιώκεται η επαγγελματική αποκατάσταση και αυτή 

διευκολύνεται μέσω της καταγραφής των ενδιαφερόντων των εργαζόμενων και των 

εργοδοτών, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς και τα 

προσόντα των ενδιαφερόμενων. Στην Ισπανία οι εταιρίες χρηματοδοτούνταν για να 

παρέχουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις  εργασίας σε άτομα με αναπηρία. Τέλος, στην 

Ελλάδα υπάρχει ο οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού που λαμβάνει τα 
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απαραίτητα μέτρα. Ακόμη, τα άτομα με αναπηρία συμμετέχουν σε ειδικές δράσεις 

EQUAL που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.   

Ακόμη, οι σουηδικές πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας περιλαμβάνουν 

μια ισχυρή αρχή εργασίας, στην οποία συμμετέχουν πολλές αρχές για να βοηθήσουν 

τα άτομα να επιτύχουν την απασχόληση. Παράλληλα, οι δήμοι διαθέτουν ανάλογα 

τμήματα, στόχος των οποίων είναι να προωθήσουν με την βοήθεια των κοινωνικών 

λειτουργών, την επαγγελματική κατάρτιση ή την επιδοτούμενη απασχόληση. 

Επιπλέον, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, αναλαμβάνουν την υποστήριξη των 

ανέργων μέσα από πολλά μέτρα επαγγελματικής αποκατάστασης (Strindlund, Abrandt-

Dahlgren, & Ståhl, 2018).   

Αναμφίβολα, η μισθωτή απασχόληση παρέχει στα άτομα με αναπηρία ευκαιρίες 

οικονομικής και κοινωνικής ανεξαρτησίας. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτή είναι γεμάτη 

από δυσκολίες, όπως οι σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον και η εξασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού εισοδήματος. Η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, αλλά 

και το ενδεχόμενο της μη αμειβόμενης εργασίας και της δημιουργικής απασχόλησης, 

η οποία μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας,  

είναι μερικές λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν. Ο εθελοντισμός και οι καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες αποτελούν, επίσης, εναλλακτικές λύσεις για τα άτομα αυτά, καθώς 

συνιστούν σημαντικές δραστηριότητες σε μια κοινωνία όπου η αμειβόμενη 

απασχόληση είναι το μείζον, αλλά η εύρεση και η διατήρηση αυτής, είναι εξαιρετικά 

δύσκολη για τα άτομα με αναπηρία. Οι πολιτικές της «κοινωνικής ένταξης» έχουν 

ενσωματώσει θετικά την εθελοντική εργασία και τα έργα τέχνης ως μηχανισμούς για 

τους περιθωριοποιημένους πολίτες ώστε να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες (Hall & 

Wilton, 2011). 
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4.2 Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία 

Η ελαστικότητα είναι ένα νέο στοιχείο των εργασιακών σχέσεων, το οποίο έχει 

ως στόχο τη καλύτερη προσαρμογή των σχέσεων εργασίας τόσο στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων, όσο και στις ανάγκες των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται 

νέες μορφές απασχόλησης απαλλαγμένες από περιορισμούς που εμφανίζει η 

παραδοσιακή μορφή απασχόλησης. Μια από αυτές είναι η μερική απασχόληση, η 

οποία γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σε πληθυσμούς όπως οι 

εργαζόμενες μητέρες, αλλά και τα άτομα με αναπηρία. Σε κοινοτικό επίπεδο 

καταρτίστηκε μεταξύ των κοινοτικών εταίρων η συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 

μερικής απασχόλησης, η οποία προσαρτήθηκε στην Οδηγία 97/81, αποκτώντας 

αυξημένη τυπική ισχύ μεταξύ των κρατών μελών. Κύριος στόχος της οδηγίας είναι η 

εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος  των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και η 

προώθηση της εργασίας  μερικής απασχόλησης σε εθελοντική βάση (Ζερδελής, 2018).   

Κατά συνέπεια, η μερική απασχόληση μπορεί να γίνει το κλειδί για την 

εισαγωγή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ακριβώς λόγω τη ευελιξίας 

που προσφέρει αναφορικά με τις ώρες εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για τα άτομα 

με αναπηρία που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και δυσκολεύονται να 

ανταποκριθούν σε ένα πλήρες ωράριο (Robinson, 2000). Σε σχετική μελέτη (Pagán, 

2007), όπου αξιοποιήθηκαν δεδομένα  από έρευνα της Eurostat, η οποία αφορούσε  τα 

νοικοκυριά και πραγματοποιήθηκε από το 1995 έως το 2001 σε  13 Ευρωπαϊκές χώρες, 

εξετάστηκε η επικράτηση αυτής της μορφής απασχόλησης στον πληθυσμό των ατόμων 

με αναπηρία. Στον πληθυσμό των γυναικών, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 

μερικής απασχόλησης είναι: η Ολλανδία (57,29%), η Ιρλανδία (45,27%) και το 

Ηνωμένο Βασίλειο (43,51%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη 

Φινλανδία (14,03%), την Ιταλία (16,92%) και την Ελλάδα (17,16%). Για τους άνδρες, 
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τα ποσοστά είναι χαμηλότερα από αυτά των γυναικών, ενώ η Ιρλανδία και η Ολλανδία 

βρίσκονται  ξανά στις πρώτες θέσεις της κατάταξης (15,17% και 15% αντίστοιχα) σε 

αντίθεση με τη Γαλλία (4,74%) και την Αυστρία (4,97%) που βρίσκονται στις 

χαμηλότερες. Επίσης, εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ της προσωρινής απασχόλησης 

και της σοβαρότητας του περιορισμού που αντιμετωπίζει το άτομο. Κατέστη σαφές ότι 

τα άτομα με σοβαρούς περιορισμούς είναι πιθανότερο να εργαστούν υπό καθεστώς 

μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με εκείνα που έχουν λιγότερους περιορισμούς ή 

καθόλου. Το εύρημα αυτό δικαιολογείται από το γεγονός, ότι ένα άτομο με σοβαρούς 

περιορισμούς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ικανοποιήσει τις καθημερινές του 

ανάγκες, όπως η προσωπική υγιεινή και η μετακίνηση.  

Επίσης, η μερική απασχόληση προτιμάται και από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας, (Pagán, 2012), 

η οποία αφορούσε 11 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ιταλία,  Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία) και έγινε σε δύο χρονικές 

φάσεις, το 2004 και το 2007, δείχνουν ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 

πενήντα ετών) με μακροχρόνιες αναπηρίες είναι πιθανότερο να επιλέξουν και να 

παραμείνουν στη μερική απασχόληση σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους χωρίς 

αναπηρία. Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως η καταλληλότερη μορφή απασχόλησης πριν τη 

συνταξιοδότηση, καθώς προσφέρει ευέλικτο και μειωμένο ωράριο εργασίας. Τέλος, τα 

στοιχεία της Eurostat 2018, δείχνουν ότι η μερική απασχόληση ως ποσοστό της 

συνολικής απασχόλησης μειώθηκε ελαφρά, από 19,4% το 2017 σε 19,2% το 2018. Το 

2018 περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων με μερική απασχόληση δήλωσε ότι θα 

ήθελε να εργαστεί περισσότερο. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στους άνδρες 

(33,4%) από τις γυναίκες (22,1%) και είναι μεγαλύτερο από 50% σε πολλά κράτη μέλη 

(Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Ρουμανία).   
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Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην τηλεργασία, ως ενναλακτική μορφή 

απασχόλησης που συνδέεται με την χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδίως 

της πληροφορικής τεχνολογίας. Αποτελεί μια μορφή εργασίας από απόσταση, 

εμφανίζεται με διάφορες μορφές, αλλά η πιο διαδεδομένη είναι η «τηλεργασία 

κατ΄οίκον» και για αυτό παρουσιάζεται ιδανική για άτομα με αναπηρία, τα οποία 

δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο χώρο εργασίας, όπως αυτά με κινητικά 

προβλήματα ή προβλήματα όρασης. Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, οι κοινωνικοί 

εταίροι υπέγραψαν στις 16.7.2002 την συμφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία. Η 

συμφωνία δεν έλαβε τη μορφή Οδηγίας και για να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της 

Ένωσης θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. Σε αντίθεση με άλλες 

χώρες της Ένωσης όπου η τηλεργασία έχει γνωρίσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, στην 

Ελλάδα έχει περιορισμένη έκταση, ενώ με το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α' 66), αναλήφθηκε 

για πρώτη φορά νομοθετική πρωτοβουλία (Ζερδελής, 2018). 

Επιπλέον, μια άλλη μορφή απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι η υποστηριζόμενη απασχόληση (Supported Employment). 

Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’80 στον Καναδά από τους Mark Gold και Mike 

Callahan στην προσπάθειά τους να εντάξουν στην κοινωνία άτομα με βαριές 

αναπηρίες, όπως τα άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία μέχρι τότε διαβίωναν σε 

ιδρύματα. Στόχος της  είναι να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να βρουν 

και να διατηρήσουν εργασία στην ελεύθερη αγορά προκειμένου να εξασφαλίσουν 

μισθό, ασφάλιση και κατ’ επέκταση ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Μέσω αυτής της 

μεθόδου εφαρμόζονται τεχνικές εκπαίδευσης, συστηματικής καθοδήγησης και 

υποστήριξης, με βάση τις ανάγκες του κάθε υποψήφιου εργαζόμενου. (Λογαράς, 

2013).  
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Όσον αφορά την υποστηριζόμενη απασχόληση στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σε σχετική έρευνα που διεξήχθη (Beyer, Urríes, & Verdugo, 2010), 

εξετάστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου οι οργανισμοί που προωθούν αυτή 

τη μορφή εργασίας στην Ευρώπη. Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν από 184 οργανισμούς 

κυρίως από την Φιλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πλειοψηφία των 

οργανισμών προσέφερε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ενώ το 83% αυτών προωθούσε 

την υποστηριζόμενη απασχόληση. Η έρευνά αποκάλυψε την έλλειψη συνέπειας στην 

εφαρμογή του μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης από τους οργανισμούς. Τα 

στοιχεία δείχνουν ότι ένα μέρος των οργανισμών δεν προσφέρει το σύνολο των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτή τη μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της επαγγελματικής κατάρτισης, του εξατομικευμένου σχεδιασμού, της ανάλυσης 

θέσεων εργασίας και της κατάρτισης στον χώρο εργασίας. Η αποτυχία εφαρμογής του 

πλήρους μοντέλου μπορεί να μειώσει την ικανότητα του να εξυπηρετεί άτομα με 

σοβαρή αναπηρία. Ακόμη, η έμφαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προκαλεί 

ανησυχία,  καθώς αυτή λαμβάνει χώρα στην αρχή και διαρκεί μόνο λίγα χρόνια, ενώ 

στη συνέχεια γεννάται ανάγκη ύπαρξης μακροπρόθεσμων πηγών χρηματοδότησης που 

προέρχονται από την εθνική οικονομία. Τέλος, στο Ευρωπαϊκό δείγμα η συμμετοχή  

των ανθρώπων που ήταν "κοινωνικά αποκλεισμένοι" ήταν σημαντική, σε αντίθεση με 

την εφαρμογή του μοντέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως επειδή στην Ευρώπη  η 

χρηματοδότηση έχει επιβληθεί από νόμους που προορίζονται να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους με αναπηρία και το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για να εξυπηρετήσει 

άτομα των οποίων η αναπηρία αποτελούσε τον κύριο φραγμό για την  είσοδο τους στην 

ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι απαιτείται 

έμφαση στην ομοιόμορφη εφαρμογή του μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης 

από όλους τους οργανισμούς, ώστε να βοηθηθούν όλα τα άτομα με αναπηρία, αλλά και 
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περαιτέρω έρευνα για να βοηθηθούν οι εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα, 

με σκοπό να κατανοήσουν την κατάσταση της υποστηριζόμενης απασχόλησης και να 

συμβάλουν στην επέκταση της ευκαιρίας που προσφέρει στα άτομα με νοητικές και 

άλλες αναπηρίες. 

Σε εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την υποστηριζόμενη 

απασχόληση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει κάποιο σχετικό εθνικό 

πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες αυτής της μορφής απασχόλησης παρέχονται από δυο φορείς 

στην Ελλάδα, το ίδρυμα «Θεοτόκος» και την Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόμενης 

Εργασίας.  Το ίδρυμα αποτελεί ένα κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εταιρία αποτελεί μη κερδοσκοπικό και 

κοινωφελές επιστημονικό σωματείο, μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Υποστηριζόμενης Εργασίας (Παπακωνσταντίνου, 2019).   

Πολλές δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, αγωνίζονται για την 

υλοποίηση μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία όλοι μπορούν να 

συμμετέχουν. Μια προσέγγιση που έχει εφαρμοστεί, για παράδειγμα στη Γερμανία, τη 

Γαλλία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία, είναι ένα 

σύστημα ποσοστώσεων για τα άτομα αυτά που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις (δημόσιες 

και ιδιωτικές) να απασχολούν ένα ελάχιστο ποσοστό ατόμων με αναπηρίες. Οι 

ποσοστώσεις κυμαίνονται από 2% στην Ισπανία έως 7% στην Ιταλία, ενώ οι 

περισσότερες χώρες υιοθέτησαν ποσόστωση 5% του εργατικού δυναμικού. Ακόμη, θα 

πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ή δυνατότητα που δίνεται στους εργοδότες να 

καταβάλλουν ένα φόρο μηνιαίως για κάθε θέση που δεν έχει καταληφθεί από τα άτομα 

με αναπηρία. Ουσιαστικά, πολλά συστήματα ποσόστωσης επιτρέπουν στους εργοδότες 

να καταβάλλουν ένα φόρο ως ποινή για τη μη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία που 
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τους υπαγορεύει να απασχολούν άτομα με αναπηρίες σε ποσοστό που προβλέπει η 

κάθε χώρα. Το ποσοστό συμμόρφωσης των εργοδοτών υπολογίζεται στο 50%, καθώς 

ξεκινάει από το 25% στην Ισπανία και φτάνει έως 67% στη Γαλλία (Vornholt et al., 

2018).    

Τα ποσοστά αυτά θέτουν προβληματισμούς σχετικά με το σύστημα  

ποσοστώσεων και την χρησιμότητα του στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με 

αναπηρία. Τίθεται ευλόγως το ερώτημα, αν η αύξηση του φόρου που πληρώνουν οι 

εργοδότες, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το νόμο, θα μπορούσε να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των ερευνών (Wuellrich, 2010), δείχνουν πως η 

αύξηση του φόρου οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης των εργαζομένων με αναπηρία 

από τις επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται πως μια περαιτέρω αύξηση του φόρου μη 

συμμόρφωσης θα επέφερε ακόμη πιο δραστικά αποτελέσματα.  

Σε σχετική έρευνα που διεξήχθη στην Αυστρία και αφορά τις επιχειρήσεις της 

χώρας  (Lalive et al., 2009), διαπιστώθηκε ότι μία στις είκοσι επιχειρήσεις απασχολεί 

έναν εργαζόμενο με αναπηρία περισσότερο συγκριτικά με αυτούς που θα απασχολούσε 

χωρίς το σύστημα ποσόστωσης. Ακόμη, εντοπίστηκαν διαφορές αναφορικά με το είδος 

της επιχείρησης και το μέγεθος της. Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σημειώνονται 

στις επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου συγκριτικά με εκείνες που αφορούν τη παροχή 

υπηρεσιών, τον τουρισμό και τις κατασκευαστικές. Ακόμη, το σύστημα ποσόστωσης 

οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία περισσότερο στις 

μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παρατηρήθηκε ότι αυξάνεται η απασχόληση, κυρίως, μεταξύ 

των πρώην υπαλλήλων της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος 

ποσόστωσης οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να προσελκύουν εργαζόμενους από άλλες 

επιχειρήσεις και να προσλαμβάνουν άτομα που δεν εργάζονταν προηγουμένως. Τέλος, 

η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές κυρώσεις που συνοδεύουν την 
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ποσόστωση απασχόλησης πράγματι αυξάνουν την τήρηση της ποσόστωσης.  Συνολικά, 

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνολική απασχόληση ατόμων με αναπηρία μπορεί να 

αυξηθεί λόγω της ποσόστωσης απασχόλησης και των κυρώσεων που προβλέπονται. 

 Παράλληλα, εκτός από τα συστήματα ποσοστώσεων, η προστατευόμενη 

απασχόληση (sheltered employment), σε ποικίλες μορφές, είναι ένα από τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενα μέτρα για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Οι εργασίες που εκτελούνται στα εργαστήρια ποικίλλουν από τις εργασίες 

γραφείου μέχρι τη συναρμολόγηση, τη συσκευασία, την ξυλουργική, την κατασκευή, 

τη συντήρηση και το ράψιμο. Ωστόσο τα εργαστήρια δέχονται έντονη κριτική εξαιτίας 

της απομόνωσης των ατόμων από την αγορά εργασίας και των χαμηλών μισθών που 

λαμβάνουν, αλλά και την αδυναμία τους να εισαγάγουν σταδιακά τα άτομα στην 

αγορά. Επίσης, η νομιμότητα  της προστατευόμενης εργασίας  αμφισβητείται υπό το 

πρίσμα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Έχει 

υποστηριχθεί  ότι λόγω του διαχωρισμού που επήλθε, ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης 

των ατόμων με αναπηρία σε περιορισμένες υπηρεσίες με περιορισμένες ευκαιρίες και 

δυνατότητες, η προστατευόμενη εργασία εμποδίζει το δικαίωμα των συμμετεχόντων 

να διάγουν μια ζωή ίσης αξίας και ίσων ευκαιριών, καθώς και το δικαίωμά της 

αξιοπρέπειας του ατόμου. (May-Simera, 2018).  

Αν και σε πολλές χώρες της ΕΕ δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις 

προστατευόμενης εργασίας, παρατηρείται μια τάση αντικατάστασης της 

«προστατευόμενης απασχόλησης» με την «υποστηριζόμενη απασχόληση», όπου τα 

άτομα απασχολούνται από έναν τακτικό εργοδότη με χρηματοδοτική στήριξη. Κάποια 

ευρωπαϊκά παραδείγματα οργανώσεων που παρέχουν προστατευόμενη εργασία είναι 

το Centros  Especiales de Empleo  της Ισπανίας, το Samhall της Σουηδίας και οι 

γαλλικές εταιρείες Ateliers Protégés και Etablissements et Services d'Aide par le 
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Travail. Ακόμη, στην Ολλανδία η προστατευόμενη εργασία προσφέρεται από τοπικές 

ή περιφερειακές εταιρείες, το καθήκον των οποίων είναι να παρέχουν θέσεις εργασίας 

σε άτομα που χρειάζονται προσαρμοσμένες εργασιακές συνθήκες λόγω αναπηρίας. 

Υπάρχουν 94 τέτοιες εταιρίες, οι οποίες απασχολούν πάνω από 100.000 άτομα, γεγονός 

που τις καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας για άτομα με 

αναπηρία. Παράλληλα, προσπαθούν να υιοθετήσουν νέες μεθόδους (επαγγελματικές 

συμβουλές και υπηρεσίες υποστήριξης, κατάλληλη κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της αγοράς), οι οποίες είναι ικανές να επιτύχουν την ενεργή συμμετοχή των 

ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και όχι την απομόνωση τους σέ ένα 

προστατευμένο περιβάλλον. Τέλος, η προστατευόμενη απασχόληση μειώθηκε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, και σε κάποιο βαθμό στην Ισπανία και την Πολωνία. Ωστόσο, 

αυξάνεται στο Βέλγιο και την Ιταλία και παραμένει η κύρια μορφή απασχόλησης στην 

Ιταλία, τη Σλοβενία και την Πολωνία (Torre & Fenger, 2014). 

Ένα νέο μοντέλο απασχόλησης που στοχεύει να τοποθετήσει τα άτομα με 

αναπηρίες σε θέσεις εργασίας που κερδίζουν ανταγωνιστικούς μισθούς είναι η 

προσαρμοσμένη απασχόληση (Customized Employment). Η προσαρμοσμένη 

απασχόληση σημαίνει εξατομίκευση της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 

εργοδοτών. Εξετάζει τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τα ταλέντα και τις δεξιότητες του 

ατόμου, οι οποίες χρησιμεύουν ως βάση επικοινωνίας με τους πιθανούς εργοδότες. 

Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας, στων οποίων 

τις απαιτήσεις μπορούν να ανταποκριθούν ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον  εργασίας 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο, ώστε να μπορούν να προσφέρουν 

την εργασία τους. Ωστόσο, αυτή η μορφή εργασίας γνωρίσει μεγαλύτερη ανάπτυξη 

στην Αμερική (Gottlieb, Myhill, & Blanck, 2010). 
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 Αναντίρρητα, η εργασία και η ικανότητα συμμετοχής στα δημόσια βάρη 

κρίνονται σημαντικά, καθώς ενισχύσουν την ιδιότητα του ατόμου ως μέλους της 

κοινωνίας και προσφέρουν στον εργαζόμενο την ευκαιρία να αλληλοεπιδρά με τους 

συναδέλφους του, καθώς και να αναπτύσσει μια σειρά σχέσεων στην εργασία και στην 

κοινότητα. Κατά συνέπεια, τα μοντέλα της υποστηριζόμενης και προσαρμοσμένης 

απασχόλησης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του στίγματος που συνδέεται με την 

αναπηρία, διότι υπογραμμίζουν τις ικανότητες και την παραγωγικότητα του ατόμου και 

όχι τις αδυναμίες και τους περιορισμούς του, εγκλωβίζοντας το στο σπίτι του ή σέ ένα 

πολύ περιορισμένο κοινωνικό περιβάλλον  (Wehman, Revell, & Brooke, 2003). 

Τα στοιχεία της ερευνάς (Mussida & Sciulli, 2016) που αφορούσε τις χώρες  της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έχουν αναδείξει τη διττή σημασία της προώθησης 

της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, η εργασιακή ένταξη  

ευνοεί την κοινωνική ένταξη και αυξάνει το εισόδημα των ατόμων με αναπηρία, αλλά 

ταυτόχρονα προβλέπει μια πιο παραγωγική προσφορά εργασίας και έχει 

μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα στην οικονομική παραγωγή. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί και η αντίθετη όψη της προσπάθειας για την 

εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. Παρόλο που η κεντρική ιδέα είναι 

ότι η αμειβόμενη και τακτική εργασία ενισχύει την ευημερία των ατόμων με αναπηρία, 

πολλά άτομα με αναπηρία δεν ενθουσιάζονται από την αρχή με την συμμετοχή τους 

στην αγορά εργασίας. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν αυτή την έλλειψη κινήτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μείωσης του εισοδήματος και των 

ψυχολογικών διαστάσεων, όπως ο φόβος του άγνωστου ή η προοπτική της αποτυχίας 

(Bambra, Whitehead, & Hamilton, 2005).  
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4.3  Η εργασία για τα άτομα με οπτική και άλλες αναπηρία 

Πρόσφατη έρευνα (Slade, Edwards, White, 2017) σκοπός της οποίας ήταν να 

εξετάσει την εργασιακή κατάσταση των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, στηρίχθηκε στα ευρήματα των ερευνών: My voice (2015),  Labour 

force survey (2015), Network 1000 (2007). Η έρευνα My voice (2015) διεξήχθη σε 

δείγμα 1.200 τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων ενώ η  Network 1000 (2007) σε 

δείγμα 1.000 ατόμων. Οι δύο πρώτες έδειξαν ότι τα τυφλά ή μερικώς βλέποντα άτομα 

είναι λιγότερο πιθανό να απασχοληθούν σε καθεστώς αμειβόμενης εργασίας 

συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό ή τα άτομα τα οποία έχουν άλλη μορφή αναπηρίας. 

Επιπλέον, από τη σύγκριση των στοιχείων της έρευνας My voice (2015)  και Network 

1000 (2007), κατέστη  σαφές ότι υπήρξε σημαντική μείωση του ποσοστού των 

εγγεγραμμένων τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων σε ηλικία εργασίας σε 

οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης την τελευταία δεκαετία, από έναν στους τρεις το 

2005 σε περίπου έναν στους τέσσερις το 2015.  

Παράλληλα, αναδείχθηκαν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο στην εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως ο 

βαθμός της οπτικής αναπηρίας, αλλά και η ύπαρξη άλλων αναπηριών στο ίδιο άτομο. 

Η έρευνα Μy voice (2015), έδειξε ότι 1 στα 10 άτομα με μη λειτουργική όραση 

(δηλαδή, δεν υπάρχει αντίληψη φωτός ή δεν είναι σε θέση να δει τα σχήματα των 

επίπλων σε ένα δωμάτιο), βρίσκεται σε καθεστώς  αμειβόμενης εργασίας. Αντίθετα το 

ποσοστό απασχόλησης των ατόμων, τα οποία μπορούν να διακρίνουν ένα φίλο τους 

πέρα από το δρόμο, ανέρχεται στο 44%. Συνεπώς, η υπολειπόμενη λειτουργική όραση 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της εργασιακής ένταξης των ατόμων με 

οπτική αναπηρία. Ακόμη, το 38% των συμμετεχόντων στην έρευνα My Voice, οι 

οποίοι δεν ανέφεραν άλλους περιορισμούς, είχε εργασία, σε σύγκριση με το 22% που 
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ανέφερε έναν επιπλέον περιορισμό,  ενώ για εκείνους που δήλωσαν παραπάνω από δύο 

περιορισμούς το ποσοστό κυμάνθηκε στο 15%. Τέλος, το ποσοστό απασχόλησης των 

ατόμων που ανέφεραν τρεις ή περισσότερους περιορισμούς  άγγιζε το 7%. 

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας (Isilda, Zolyomi & Zaidi, 2008), η οποία 

αξιοποίησε τα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί, στα πλαίσια μιας μελέτης για την 

αναπηρία,  από τα διοικητικά μητρώα των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  το 2005 

και 2006, (Study of the Compilation of the Disability Data from the Administrative 

Registers of the Eu Member States), για ορισμένες χώρες, όπως η Τσεχική Δημοκρατία, 

η Λετονία και η Πολωνία υπάρχουν στοιχεία για την κατανομή των ατόμων στην 

απασχόληση με βάση τη σοβαρότητα της αναπηρίας, ενώ για την Ιρλανδία με βάση τον 

τύπο της αναπηρίας. Η κατανομή των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση ανά 

βαθμό αναπηρίας, δείχνει ότι εκείνοι με σχετικά μέτριο και μικρό βαθμό αναπηρίας 

εργάζονται κανονικά στη συνήθη απασχόληση σε σύγκριση με αυτούς που έχουν 

σοβαρούς περιορισμούς.  Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, τα στοιχεία έδειξαν ότι 

εκείνοι που δυσκολεύονταν να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες (φαγητό, 

προσωπική υγιεινή) ή να βγουν από το σπίτι είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά 

απασχόλησης, δηλαδή τα άτομα με σωματικές αναπηρίες, αλλά και βαριά νοητική 

αναπηρία.  

Το ζήτημα της εργασιακής ένταξης των ατόμων με οπτική  αναπηρία, φαίνεται 

να απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα. Η Παγκόσμια Έρευνα Υγείας που διεξήχθη 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε εβδομήντα χώρες το 2003 σε όλο τον κόσμο 

είχε ως σκοπό να εξετάσει τη σχέση μεταξύ οπτικής αναπηρίας και επαγγελματικής 

ένταξης (Harrabi, Aubin, Zunzunegui, Haddad, & Freeman, 2014). Η μακρινή όραση 

αξιολογήθηκε με το ερώτημα του βαθμού δυσκολίας να βλέπει ο ερωτώμενος και να 

αναγνωρίζει ένα άτομο που γνωρίζει πέρα από το δρόμο (δηλαδή από απόσταση 
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περίπου 20 μέτρων). Οι απαντήσεις περιείχαν καμία, ήπια, μέτρια, σοβαρή ή ακραία 

δυσκολία. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για την τωρινή εργασία τους και σε 

περίπτωση που δεν εργαζόταν, τον λόγο της αποχής τους από την αγορά εργασίας 

(δυσκολία εύρεσης εργασίας, κακή υγεία, ενασχόληση με τα οικοκυρικά, σπουδές, 

απλήρωτη εργασία).         

      Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τα άτομα που ήθελαν να εργαστούν, μόνο 

το 79% των ατόμων με  οπτική δυσκολία και το 64% των ανθρώπων με εξαιρετικά 

σοβαρή οπτική δυσκολία εργαζόταν (το 21% και το 36% δεν δούλευαν αντίστοιχα). 

Επιπλέον, τα άτομα με οπτική δυσκολία ήταν πιο πιθανό να απασχολούνται κυρίως 

στον πρωτογενή τομέα, όπως στα αγροτικά και αλιευτικά επαγγέλματα. Ορισμένα 

δημογραφικά στοιχεία παρουσίασαν κάποια συσχέτιση με τα ποσοστά απασχόλησης. 

Ειδικότερα, η μικρότερη ηλικία συνδέθηκε με την αδυναμία εύρεσης εργασίας, ενώ η 

μεγαλύτερη ηλικία με την αδυναμία εργασίας λόγω κακής κατάστασης της υγείας. 

Επίσης βρέθηκε ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας, ενώ η μη ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και για τα δύο φύλα, καθώς και οι 

διακρίσεις λόγω φύλου μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω αιτιολόγηση αυτού του 

ευρήματος. Τέλος, οι άνθρωποι με βασική εκπαίδευση φάνηκε να δυσκολεύονται 

λιγότερο στην εύρεση εργασίας, καθώς οι εργασίες που αναζητούν δεν απαιτούν 

συγκεκριμένη κατάρτιση, ωστόσο, αν και εργάζονται είναι πιθανό να ζουν σε συνθήκες 

φτώχιας, αφού δεν αμείβονται ικανοποιητικά.   

 Ένα ακόμη ζήτημα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αν οι 

επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και γενικότερα η ένταξη στην αγορά εργασίας, 

διαφοροποιείται ανάλογα με τη μορφή της αναπηρίας που έχει ο υποψήφιος 

εργαζόμενος. Οι (Boman, Kjellberg, Danermark, & Boman, 2015) σε έρευνα που 

υλοποίησαν σε δείγμα 4.359 ατόμων, χώρισαν τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες 
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ομάδες αναπηρίας (επικοινωνιακή που αφορά την ακοή, επικοινωνιακή που σχετίζεται 

με την ομιλία και την ανάγνωση, οπτική, ψυχικές διαταραχές, σωματική αναπηρία). 

Παράλληλα, μελετήθηκε αν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των πέντε 

διαφορετικών κατηγοριών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών ή άλλων 

μεταβλητών, όπως η ικανότητα εργασίας και το επίπεδο εκπαίδευσης. Τέλος, θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι στην παρούσα έρευνα, όπως συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες σε 

αντίθεση με τις ευρωπαϊκές, υιοθετείται όχι το κοινωνικό, αλλά το σχεσιακό μοντέλο 

για την αναπηρία. Το τελευταίο αντιμετωπίζει την αναπηρία ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ευκαιρίες εύρεσης εργασίας 

εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η μορφή της αναπηρίας, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, η ικανότητα για εργασία, το φύλο και η ηλικία. Ειδικότερα, αναφορικά 

με τους διαφορετικούς τύπους αναπηρίας, φάνηκε ότι τα άτομα με προβλήματα ακοής 

ήταν περισσότερο πιθανό να βρουν εργασία, συγκριτικά με εκείνα που αντιμετώπιζαν 

ψυχικές διαταραχές. Ωστόσο, για τις υπόλοιπες ομάδες αναπηρίας οι πιθανότητες 

εύρεσης εργασίας δεν διαφοροποιούνταν σημαντικά. Επιπλέον, το επίπεδο 

εκπαίδευσης για τις ομάδες των ατόμων με προβλήματα ακοής, όρασης, γραφής και 

ανάγνωσης ήταν υψηλότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες. Ένα ακόμη 

σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι, οι γυναίκες, νεαρής ή μεγαλύτερης ηλικίας, 

είχαν λιγότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας. Χαμηλές πιθανότητες, όμως,  είχαν και 

τα άτομα νεαρής ηλικίας, λόγω έλλειψης επαρκούς κατάρτισης, αλλά και εργασιακής 

εμπειρίας. Τέλος, πολύ σημαντικός παράγοντας αναδείχθηκε η  ικανότητα για εργασία 

την οποία θεωρούν ότι διαθέτουν οι ερωτώμενοι, ενώ τα άτομα με ψυχολογικές 

διαταραχές και κινητικά προβλήματα ανέφεραν πολύ περιορισμένη ικανότητα για 

εργασία.  
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Παράλληλα, σύμφωνα με την ακόλουθη έρευνα, (Moreno, Rodriguez-Poo, & 

Cantarero, 2018), η  οποία αξιοποίησε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 4.790 

νοικοκυριά, υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του χρόνου προσωπικής φροντίδας που έχουν 

ανάγκη τα άτομα με αναπηρία και της συμμετοχής τους στην εργασία, κατά συνέπεια 

και της επιλογής των θέσεων εργασίας. Κύριος στόχος της έρευνας ήταν να προτείνει 

ένα ατομικό μοντέλο εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις προσωπικές ανάγκες και 

δυνατότητες του ατόμου με αναπηρία και θα μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα από την 

εργασία που παρέχεται. Η βασική ιδέα ήταν ότι τα άτομα με αναπηρία ενδέχεται να 

χρειάζονται στήριξη ή βοήθεια για την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, 

ανάλογα με την ηλικία τους ή τη μορφή της αναπηρίας και αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή σε μεταβαλλόμενα ωράρια. 

Κατόπιν αυτών, προκρίθηκε ένα μοντέλο παροχής εργασίας διακριτικής επιλογής, 

κατά το οποίο τα άτομα έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν μεταξύ συμμετοχής ή όχι 

στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια μεταξύ εργασίας πλήρους απασχόλησης, 

μερικής απασχόλησης ή εργασίας με βάρδιες. Επιπλέον, από την έρευνα αναδείχθηκε 

ότι η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει την πιθανότητα συμμετοχής και καθιστά την 

αποχή από την αγορά εργασίας λιγότερο πιθανή επιλογή. Ο χρόνος φροντίδας 

εξαρτάται από την ηλικία και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει το άτομο, για αυτό 

και απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και αυτά που έχουν 

σοβαρούς περιορισμούς. Συμπερασματικά, κρίθηκε ότι δεν αρκεί η προσφορά 

εργασίας, αλλά απαιτούνται ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία. 

Κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών 

αναγκών των ατόμων, όπως είναι η ανάγκη μετακίνησης, προσωπικής φροντίδας και 

στέγης, αλλά και η διαμόρφωση ενός εύλογου εργασιακού χρονοδιαγράμματος. Στην 

παρούσα έρευνα αναδείχθηκε ότι ένα σημαντικό κλειδί για την εργασιακή 
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αποκατάσταση των ατόμων είναι η υγειονομική περίθαλψη και η ύπαρξη ευέλικτων 

θέσεων εργασίας.  

Eπιπλέον, μια ποιοτική έρευνα (Hill, Shepherd, & Hirsch, 2019), η οποία  

βασίζεται σε συνεντεύξεις 26 ατόμων με οπτική αναπηρία που έχουν χαμηλό ετήσιο 

εισόδημα σε όλη την Αγγλία, αναδεικνύει την κατάσταση των ατόμων αυτών σε σχέση 

με το γεγονός ότι δυσκολεύονται να εισαχθούν στην αγορά εργασίας. Από όλους τους 

συμμετέχοντες δόθηκε προτεραιότητα στην ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών, 

αν και για αυτούς που ήταν σε εργάσιμη ηλικία, αυτό αποτελούσε συμβιβασμό. Επίσης, 

το χαμηλό εισόδημα δεν ευνοούσε  την κοινωνικοποίηση τους εκτός σπιτιού, καθώς 

δεν μπορούσαν να πληρώσουν ταξί ή να δεχθούν στήριξη. Κρίσιμη ήταν, κατά 

συνέπεια, η βοήθεια από την οικογένεια και τους φίλους, καθώς και από τις υπηρεσίες 

του κράτους. Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν ένα επαρκές κοινωνικό δίκτυο, 

αλλά  μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από την 

αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και ως εκ 

τούτου την ικανότητα τους να αλληλοεπιδρούν κοινωνικά. Ακόμη, μέσα από τις 

συνεντεύξεις αναδείχθηκε ο φόβος και η ανασφάλεια των ερωτηθέντων για το μέλλον. 

Υπήρχαν φόβοι σχετικά με το αν η ετήσια αξιολόγησή οδηγήσει σε μείωση των 

παροχών του κράτους, με αποτέλεσμα να κληθούν να καταβάλλουν περισσότερα 

χρήματα, τα οποία δεν διαθέτουν. 

4.4 Στατιστικά στοιχεία 

Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 2018, το 

συνολικό  ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  έφθασε το 73,2% το 2018 

και το 73,5% το τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους. Πρόκειται για ποσοστά ιδιαίτερα 

υψηλά που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ μέχρι πρότινος. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και των πληθυσμιακών ομάδων. 
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Τα ποσοστά απασχόλησης των κρατών μελών εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά, 

καθώς υπάρχει μια διαφορά περίπου 23 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ του 

χαμηλότερου ποσοστού (Ελλάδα, 59,5%) και του υψηλότερου (Σουηδία, 82,6%).  

Βέβαια, τα πράγματα για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό 

τμήμα των κοινωνιών της ΕΕ, γνωρίζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Το 2016, 

περίπου το 24,1% των ατόμων άνω των 16 ετών δήλωσε περιορισμό δραστηριότητας 

(27,1% το 2014 και 25,3% το 2015), ενώ περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες 

αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση (περίπου 26,3% των γυναικών έναντι 21,8% στην 

ΕΕ). 

Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό δίκτυο των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων 

αναπηρίας (Academic Network of European Disability Experts, 2018) στηριζόμενο στα 

στοιχεία των ερευνών, EU-SILC (European statistics of income and living condition) 

& LFS (Labour Force Survey),  παρουσίασε σημαντικά στοιχεία που αφορούν την 

απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, τα οποία αφορούν το 2016 και την Ευρώπη των 

28. Ο πληθυσμός αναφοράς στην EU-SILC περιλαμβάνει όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά 

και τα σημερινά μέλη που διαμένουν στην επικράτεια των χωρών κατά τη στιγμή της 

συλλογής των δεδομένων. Τα άτομα που ζουν σε συλλογικά νοικοκυριά και σε 

ιδρύματα εξαιρούνται γενικά από τον πληθυσμό. 

 Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στην EU-SILC, η αναπηρία προσεγγίζεται 

σύμφωνα με την έννοια του περιορισμού της δραστηριότητας, η οποία ορίζεται ως 

"περιορισμός στις δραστηριότητες που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι, λόγω 

προβλημάτων υγείας τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες". Ο ορισμός αυτός 

ευθυγραμμίζεται με την έννοια της αναπηρίας όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020. 
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Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU-LFS) είναι η μεγαλύτερη 

ευρωπαϊκή δειγματοληπτική έρευνα. Ο κύριος στατιστικός στόχος είναι να ταξινομηθεί 

ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15 ετών και άνω) σε τρεις ομάδες: τους μισθωτούς, 

τους άνεργους (και οι δύο συνιστούν το λεγόμενο εργατικό δυναμικό) και τα 

οικονομικά ανενεργά άτομα, όπως οι σπουδαστές, οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές. 

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που παρέχονται αφορούν, μεταξύ άλλων, τον 

πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία, την εργασία, τα ποσοστά ανεργίας, το ποσοστό 

δραστηριοποίησης, τα άτομα που εγκαταλείπουν νωρίς την εκπαίδευση, τα άτομα που 

έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα άτομα που βρίσκονται στον 

κίνδυνο της φτώχειας μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις, τα άτομα που στερούνται 

βασικών υλικών αγαθών και τα άτομα που βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχειας ή 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά 

τα ποσοστά για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα από το 2008 έως το 2016. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Άτομα με 

αναπηρία 

16+ 

25.1% 25.7% 25.0% 25.9% 26.1% 26.9% 27.1% 25.3% 24.1% 

 

Ευρώπη 2020 στόχοι, επιτεύγματα και άλλοι δείκτες 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Εργασία 75 % του πληθυσμού, ηλικίας 20-64 

Άτομα με 

αναπηρία 
46.4% 46.1% 46.0% 46.9% 47.9% 48.5% 48.7% 47.4% 

48.1% 

Τυπικός 

πληθυσμός 
68.7% 67.6% 67.3% 67.3% 67.0% 66.9% 67.8% 68.4% 

69.3% 

          

Ποσοστό ανεργίας (20-64) 

Άτομα με 

αναπηρία 
15.9% 17.3% 18.0% 17.4% 18.1% 19.0% 19.6% 20.2% 

19.6% 

Τυπικός 

πληθυσμός 
8.4% 10.2% 10.9% 11.2% 12.2% 12.9% 12.6% 12.1% 

11.4% 

          

Ποσοστό ενεργού πληθυσμού  (20-64) 

Άτομα με 

αναπηρία 
55.1% 55.8% 56.1% 56.7% 58.5% 59.8% 60.6% 59.5% 

59.7% 
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Τυπικός 

πληθυσμός 
75.0% 75.2% 75.5% 75.8% 76.3% 76.8% 77.5% 77.8% 

78.2% 

          

Άτομα που 

άφησαν 

νωρίτερα το 

σχολείο 

Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι 

κάτω του 10% (άτομα ηλικίας 18-24 ετών με πολύ χαμηλότερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και όχι με περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση). Νέα ταξινόμηση του 2014. 

Άτομα με 

αναπηρία 
25.1% 23.0% 21.6% 18.9% 21.8% 21.5% 22.5% 22.0% 

23.6% 

Τυπικός 

πληθυσμός 
13.2% 13.1% 12.7% 11.6% 11.2% 10.7% 12.2% 12.5% 

12.0% 

          

Άτομα που 

άφησαν 

νωρίς το 

σχολείο 

Το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια 

ή ισοδύναμη εκπαίδευση. Νέα ταξινόμηση του 2014. 

Άτομα με 

αναπηρία 
20.4% 21.6% 22.8% 27.1%% 27.8% 28.0% 29.7% 29.4% 

30.3% 

Τυπικός 

πληθυσμός 
31.6% 33.9% 35.5% 36.0% 38.1% 39.3% 41.2% 41.6% 

42.2% 

          

Σε κίνδυνο 

φτώχειας 

μετά από  

κοινωνικές 

αλλαγές 

Άτομα με οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο από το 60% του μέσου 

διαθέσιμου εισοδήματος σε κάθε νοικοκυριό  (μετά από κοινωνικές αλλαγές). Ηλικία 

16+ 

Άτομα με 

αναπηρία 
20.1% 19.6% 18.9% 19.3% 19.1% 18.7% 19.7% 20.0% 

20.2% 

Τυπικός 

πληθυσμός 
15.8% 15.7% 15.6% 16.1% 16.1% 15.9% 16.5% 16.6% 

16.7% 

          

Σοβαρό 

ζήτημα 

στέρησης 

ορισμένων 

βασικών 

αγαθών 

Αδυναμία ανταπόκρισης σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες (Ελάχιστα 4 στοιχεία από τα 

9) (Τα στοιχεία καλύπτουν την οικονομική επιβάρυνση, τα διαρκή έξοδα, τη στέγαση 

και το περιβάλλον της κατοικίας). Ηλικία 16+ 

Άτομα με 

αναπηρία 
11.2% 10.5% 11.2% 12.1% 12.8% 12.6% 12.1% 11.3% 

10.8% 

Τυπικός 

πληθυσμός 
8.6% 7.8% 7.8% 8.5% 9.5% 9.3% 8.6% 7.7% 

7.3% 

          

Σε κίνδυνο 

φτώχειας 

 

Άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις, 

σοβαρή υλική στέρηση ή άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας. Ηλικία 16+ 

Άτομα με 

αναπηρία 
30.9% 29.7% 29.6% 30.5% 30.3% 30.1% 30.1% 30.2% 

30.1% 

Τυπικός 

πληθυσμός 
(23.3%) (22.7%) 22.7% 23.6% 24.1% 23.8% 23.8% 23.2% 

23.1% 

(ANED, 2018, p. 12-13) 
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Φαίνεται πως η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία επηρεάζεται σημαντικά από μια 

σειρά παραγόντων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την απασχόληση για το έτος 2016, το 

ποσοστό για τον συνολικό πληθυσμό ηλικίας 20-64 ετών ήταν 69,3%, ενώ για τα άτομα 

με αναπηρία 48,1%. Αντίθετα το ποσοστό ανεργίας ήταν 11,4% για τον συνολικό 

πληθυσμό και 19,6% για τα άτομα με αναπηρία.  

Επιπλέον, στοιχεία της Eurostat (2013), παρουσιάζουν την  οικονομική 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η ύπαρξη οικονομικής δυσχέρειας, η δυνατότητα διακοπών 

για μία εβδομάδα, η δυνατότητα κατανάλωσης κρέατος ή ψαριού κάθε δεύτερη μέρα, 

η ικανότητα ανταπόκρισης σε απρόσμενα έξοδα και η καθυστέρηση εξόφλησης 

λογαριασμών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων, το 34% 

των ενηλίκων (ηλικίας 16 ετών και άνω) με περιορισμό της δραστηριότητας στην ΕΕ 

έζησε σε νοικοκυριά που ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες, έναντι 26% του 

τυπικού πληθυσμού. Το ποσοστό των ατόμων αυτών ήταν  πάνω από 60% στην Ελλάδα 

(83%), τη Βουλγαρία (75%), την Κροατία (71%), τη Λετονία (68%), την Κύπρο (63%) 

και την Ουγγαρία (61%). Αντίθετα σημειώθηκε 20% ή λιγότερο στη Φινλανδία (10%), 

τη Σουηδία (11%), τη Γερμανία (14%), τη Νορβηγία (15%), την Ελβετία (15%), τη 

Δανία (17%), το Λουξεμβούργο (18% %).  

 Ακόμη, η δυνατότητα διακοπών μία φορά το χρόνο προβληματίζει περισσότερο 

τα άτομα με περιορισμούς συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το ήμισυ (48%) των 

ενηλίκων με περιορισμό της δραστηριότητας στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά που δεν 

μπορούσαν να αντέξουν διακοπές μιας εβδομάδας, σε σύγκριση με το 36% του 

υπόλοιπου πληθυσμού.  Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλότερο στα κράτη μέλη της 

Ανατολικής Ευρώπης: το 82% στη Ρουμανία, το 80% στην Κροατία, το 79% στη 
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Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ισλανδία 

(12%), στην Ελβετία (13%) και στη Νορβηγία (16%). 

Επιπλέον, το 15% αυτών ζούσαν σε νοικοκυριά που δεν είχαν την οικονομική 

δυνατότητα να τρώνε κρέας ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα. Αντίθετα, το ποσοστό του 

πληθυσμού χωρίς περιορισμό, που αντιμετώπιζε αυτή τη δυσκολία κατανάλωσης 

ακριβών τροφών, είναι αισθητά χαμηλότερο, στο 9%. Όπως αναμένεται, τα  ποσοστά 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, κυμαινόμενα από 3% στην Ελβετία έως 4% 

στη Σουηδία, στο 41% στην Ουγγαρία και στο 65%  στη Βουλγαρία.  

Ακόμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση  ως σύνολο, το 47% των ενηλίκων με 

περιορισμό της δραστηριότητας ζούσε σε νοικοκυριά που δεν θα μπορούσαν να 

καλύψουν απρόσμενα οικονομικά έξοδα, ενώ το ποσοστό αυτό για τον τυπικό 

πληθυσμό ήταν χαμηλότερο, στο 36%.  Η ικανότητα ενός νοικοκυριού να 

αντιμετωπίσει απρόσμενα οικονομικά έξοδα σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει μια 

απρόσμενη δαπάνη χωρίς να ζητά βοήθεια από κανέναν (π.χ. δανεισμός χρημάτων από 

φίλους ή οικογένεια). Παραδείγματα απρόσμενων δαπανών είναι η χειρουργική 

επέμβαση, η πληρωμή για κηδεία, η πραγματοποίηση σημαντικών επισκευών στο σπίτι 

ή η αντικατάσταση υλικών αγαθών (π.χ. πλυντήριο ή αυτοκίνητο).  

Τα άτομα με περιορισμό δραστηριότητας είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από 

οικονομικές δυσκολίες αυτού του είδους συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, καθώς το ποσοστό των 

ενηλίκων με περιορισμό που δεν θα μπορούσαν να καλύψουν ένα απροσδόκητο 

οικονομικό κόστος κυμαίνεται από 80% στη Λετονία, 77% στη Βουλγαρία, 75% στην 

Ουγγαρία και 71% στην Κροατία και τη Λιθουανία, 21% στη Νορβηγία, 23% στην 

Ελβετία, 27% στη Σουηδία έως 28% στο Λουξεμβούργο.  



81 
 

Τέλος, τα άτομα με περιορισμό ήταν ελαφρώς πιο πιθανό να καθυστερήσουν 

την εξόφληση λογαριασμών. Συγκεκριμένα, το 12% των ενηλίκων με περιορισμό στην 

ΕΕ σε σύγκριση με το 11% του τυπικού πληθυσμού. Ομοίως, το 6% των ατόμων 

ηλικίας 65 ετών και άνω με περιορισμό είχε καθυστερήσει στις πληρωμές τους 

τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 4% του πληθυσμού χωρίς περιορισμό. Το 

υψηλότερο ποσοστό των ατόμων με περιορισμό που αγωνίζονται να καλύψουν τις 

πληρωμές τους είναι στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και το χαμηλότερο 

στο Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τσεχική Δημοκρατία. 

4.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία. 

Γενικά, υποστηρίζεται (Gruber, Titze, & Zapfel, 2014) ότι υπάρχουν τέσσερα 

συστήματα στα οποία μπορούν να παραχθούν ή να καταργηθούν τα εμπόδιά της 

εργασιακής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία: το πολιτικό, το νομικό, το 

εκπαιδευτικό και το σύστημα της οικονομίας. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, που προετοιμάζει τα άτομα για την εισδοχή τους στην 

αγορά εργασίας. Ειδικότερα, στους κόλπους αυτού, το πρώτο βήμα που απαιτείται να 

κάνουν τα άτομα είναι η αποδοχή της αναπηρίας. Είναι εύλογο, η ύπαρξη ενός υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου να διευκολύνει αυτή την διαδικασία και να οδηγήσει το άτομο 

στην αυτογνωσία. Ακόμη, η συμμετοχή σε προγράμματα  επαγγελματικής 

αποκατάστασης, είναι ιδιαιτέρως επωφελής για τα άτομα με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο, ενώ και οι εργοδότες εκτιμούν θετικά την ύπαρξη ενός υψηλού επιπέδου 

μόρφωσης και κατάρτισης.  

Η δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση έχει 

εισαχθεί στην πολιτική της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία τα τελευταία χρόνια ως ένα 

από τα βασικά μέσα για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής τους θέσης. 

Ταυτόχρονα, η δια βίου μάθηση έχει αναπτυχθεί ως η καθοριστική έννοια της 



82 
 

εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της κοινωνικής 

συνοχής και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας (Kauppila, Kinnari, & Niemi, 2018). 

Αναλυτικότερα, φαίνεται πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και το μορφωτικό επίπεδο. Σε σχετική έρευνα 

(Tomas, Anders, Berth, & Eva, 2014), η οποία  διεξήχθη σε δείγμα 3.396 ατόμων με 

αναπηρία και 19.004 ατόμων χωρίς αναπηρία (ομάδα ελέγχου) από τη  στατιστική της 

Σουηδίας, εξετάστηκε το μορφωτικό επίπεδο όχι μόνο σε σχέση με την δυσκολία 

εύρεσης εργασίας, αλλά και σε σχέση με την δυσκολία επίτευξης επαγγελματικής 

προόδου. Το αποτέλεσμα δείχνουν ότι τα άτομα χωρίς αναπηρία με δευτεροβάθμια ή 

ανώτερη εκπαίδευση ήταν πιο επιτυχημένα στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τα 

άτομα που αντιμετώπιζαν κάποια αναπηρία και βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι τα άτομα με 

αναπηρία είχαν χαμηλότερη εκπαίδευση και ήταν πιθανότερο να απασχολούνται σε 

θέσεις εργασίας που απαιτούσαν δευτεροβάθμια και όχι τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι η εργασιακή εμπειρία μπορεί να αντισταθμίσει το 

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης, η εύρεση εργασίας και η ανέλιξη σε αυτή 

είναι διαφορετική σε άνδρες και γυναίκες, καθώς οι γυναίκες με αναπηρία συναντούν 

περισσότερες δυσκολίες τόσο στην εύρεση όσο και στην πρόοδο που σημειώνουν στην 

εργασία, ενώ σε αντίθεση με τους άνδρες με αναπηρία, αναγκαίο προσόν για την 

εργασιακή τους ανέλιξη είναι η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη, 

φάνηκε ότι τα άτομα με ψυχολογικές διαταραχές συχνά είχαν μια επαγγελματική 

πρόοδο που δεν αντιστοιχούσε στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο.  

Ωστόσο, πέραν των πολιτικών που υιοθετούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο  προσπαθώντας να ενισχύσουν την θέση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά 

εργασίας, αλλά και στην κοινωνία εν γένει, υπάρχουν και άλλοι ειδικότεροι παράγοντες 
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οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά αυτήν την προσπάθεια, όπως η κοινωνική στήριξη, η 

ψυχολογική κατάσταση των ίδιων των ατόμων που αιτούνται τις θέσεις εργασίας και η 

δυνατότητα πρόσβασης και ανταπόκρισης σε όλα τα στάδια που απαιτούνται για την 

απόκτηση μιας θέσης εργασίας (π.χ. έντυπα αιτήσεων, συνέντευξη, ψυχομετρικές 

αξιολογήσεις).  

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των ερευνών (Gustafsson, Prieto Peralta  & 

Danermark, 2014), αναδεικνύουν τέσσερίς βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την 

πρόσληψη ενός ατόμου με αναπηρία. Πρώτον, η στάση του εργοδότη η οποία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας. Δεύτερον, η 

συμβατότητα ανάμεσα στα προσόντα και τα χαρακτηριστικά  ενός ατόμου με αναπηρία 

και στις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για την 

ανάληψη μιας θέσης εργασίας. Τρίτον, τα επιδόματα ή τα οφέλη που θα προκύψουν 

από την απασχόληση ενός ατόμου με αναπηρία και τέλος, ο εξοπλισμός που απαιτείται 

κάθε φορά για την ένταξη του στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη, το  μέγεθος της 

εταιρείας μπορεί ασκήσει κάποια επιρροή, καθώς σε μικρότερες επιχειρήσεις όπου ο 

εργοδότης έχει προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης ατόμων με αναπηρία έχει, επίσης, 

έλεγχο στις αποφάσεις πρόσληψης. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υπάρχουν συχνά 

περισσότερα από ένα επίπεδα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και αυτών που ασκούν εποπτεία, επομένως η εμπειρία 

ενός και μοναδικού ατόμου μπορεί να μην έχει μεγάλη βαρύτητα. 

Επιπλέον, στην περίπτωση της εισαγωγής των νέων και νεαρών ατόμων με 

προβλήματα όρασης στην αγορά εργασίας, οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν 

αυτή τη διαδικασία είναι: η ακαδημαϊκή επάρκεια, η αυτοδιάθεση και η ικανότητα 

αυτοελέγχου. Από την άλλη πλευρά, σημαντικός παράγοντας, κυρίως, για τους 

εργοδότες είναι η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία των ατόμων σε διάφορες θέσεις, 
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ακόμη κι αν πρόκειται για μερική απασχόληση. Η χρήση βοηθητικής τεχνολογίας 

ειδικά στην περίπτωση της οπτικής αναπηρίας παρουσιάζει μεγάλη συσχέτιση με την 

απασχόληση, αφού καθίσταται αναγκαία για την κατάκτηση των περισσότερων θέσεων 

εργασίας (M. C. McDonnall & Crudden, 2009). Σε άλλη έρευνα, (Park & Park, 2019), 

η οποία στηρίχθηκε σε δείγμα 398 ατόμων με νοητική αναπηρία, αναδείχθηκαν ως 

κρίσιμοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα απασχόλησης: η ηλικία, το 

μορφωτικό επίπεδο, η έλλειψη βοήθειας για την εξασφάλιση των βιοποριστικών 

αναγκών, η οικογενειακή υποστήριξη και η επαγγελματική ικανότητα. Είναι εύλογο, 

τόσο η κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν τα άτομα, ιδίως από την οικογένεια, όσο και 

η επαρκής κατάρτιση τους να συνιστούν παράγοντες που ασκούν ιδιαίτερη επιρροή 

στην προσπάθεια της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.  

Ειδικότερα, όσον αφορά την κοινωνική στήριξη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

διακρίνεται σε πρακτική και συναισθηματική, η πρώτη αφορά την τέλεση καθημερινών 

αναγκών, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται, κυρίως, στο ζήτημα της ψυχολογικής 

στήριξης και τόνωσης. Αμφότερες βοηθούν το άτομο από διαφορετική σκοπιά, εφόσον 

παρέχονται καταλλήλως. Η υπερβολική προστατευτικότητα, ο άνευ λόγου έπαινος, η 

περιττή βοήθεια, αποτελούν μορφές στήριξης που δεν βοηθούν ουσιαστικά το άτομο 

με αναπηρία (Παπακωνσταντίνου, 2012). 

Ακόμη, δέον είναι να γίνει λόγος για την εργασιακή κοινωνική στήριξη, η οποία 

συνιστά μια ειδικότερη μορφή της κοινωνικής στήριξης. Η στήριξη αυτή λαμβάνει 

χώρα στο εργασιακό περιβάλλον και παρέχεται από τους εργοδότες αλλά και τους 

λοιπούς εργαζομένους της επιχείρησης, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το άτομο με 

αναπηρία. Οι τρόποι μέσω των οποίων παρέχεται ποικίλλουν, ενδέχεται να γίνεται 

μέσω της παροχής οδηγιών για την υλοποίηση των εργασιακών καθηκόντων, μέσω του 

καταμερισμού των εργασιών, αλλά και μέσω της συναισθηματικής στήριξης στο χώρο 
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εργασίας (Παπακωνσταντίνου,2019). Η απαρίθμηση αυτών των τρόπων παροχής της 

εργασιακής κοινωνικής στήριξης είναι ενδεικτική και ενδεχομένως καθορίζονται και 

από τις ανάγκες του συγκεκραμένου  εργαζόμενου στο χώρο εργασίας.  

Επιπρόσθετα, το βέλτιστο είναι να υπάρχουν δίαυλοι κοινής συνεργασίας 

μεταξύ της οικογένειας, του οργανισμού παροχής υπηρεσιών και των επαγγελματιών 

που βοηθούν τα άτομα με αναπηρία στην εύρεση εργασίας, προκειμένου να παρέχεται 

η απαραίτητη υποστήριξη και ενημέρωση στις οικογένειες, ώστε να βοηθούν τα άτομα 

με αναπηρίες στη διατήρηση ρεαλιστικών προσδοκιών σχετικά με τις δυνατότητες 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης. Επίσης, η εκπαίδευση που περιλαμβάνει, τις 

κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία και συνεργασία με άλλους εργαζόμενους), τις 

συμμετοχικές δεξιότητες (σχεδιασμός και οργάνωση των καθηκόντων με όλο και πιο 

αυτόνομο τρόπο) και μεθοδολογικές δεξιότητες (επίλυση προβλημάτων στο χώρο 

εργασίας) αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες πρόσληψης σε μια θέση εργασίας (Vilà, 

Pallisera, & Fullana, 2007).  

 Κατόπιν αυτών, καθίστασαι σαφές ότι η εργασιακή ενσωμάτωση είναι μια 

δύσκολή και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί τη συνδρομή τόσο της κοινωνίας, όσο 

και του ίδιου του ατόμου με αναπηρία. Η δυνατότητα του ατόμου να εστιάζει στις 

ικανότητες του και όχι στην αναπηρία, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που ανακύπτουν και 

να σχεδιάζει τη ζωή του, καθώς και η ανάμειξη του με τους άλλους, συνιστούν στοιχεία 

απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Οι παράγοντες που 

ακούν καθοριστική επιρροή θα μπορούσαν να διακριθούν σε προσωπικούς, 

κοινωνικούς και υποστηρικτικούς.  

Ειδικότερα, οι προσωπικοί παράγοντες αφορούν το ίδιο το άτομο, τις 

επαγγελματικές ικανότητες, τις ικανότητες επικοινωνίας και προγραμματισμού, την 

αυτογνωσία και τα κίνητρα που έχει. Οι κοινωνικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τον 
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πολιτισμό, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη γνώση σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και 

την προσβασιμότητα. Κάθε πολιτισμός έχει διαφορετικές εικόνες και στάσεις απέναντι 

στα άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα κάθε κουλτούρα να παρουσιάζει τα δικά της 

εμπόδια και ευκαιρίες απέναντι σε αυτά. Τα κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα 

κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία, το δικαίωμα 

υποστήριξης στο χώρο εργασίας και το δικαίωμα λήψης μέτρων φροντίδας και 

βοηθητικών μέτρων, είναι σημαντικά στη διαδικασία  της ένταξης. Τέλος, οι 

παράγοντες υποστήριξης περιλαμβάνουν την κοινωνική υποστήριξη, την 

επαγγελματική φροντίδα και τις βοηθητικές συσκευές. Ένα άτομο με αναπηρία 

εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την κοινωνική υποστήριξη από άλλους, ως εκ τούτου, 

το στενό κοινωνικό του περιβάλλον αποτελεί κύρια πηγή υποστήριξης. (van de Ven, 

Post, de Witte, & van den Heuvel, 2005).  

Ακόμη, ένα μείζονος σημασίας σκαλοπάτι της σκάλας που οδηγεί στην 

επαγγελματική αποκατάσταση, είναι η συνέντευξη, αφού πολλές φορές σε αυτό το 

στάδιο  λαμβάνουν χώρα διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Στα πλαίσια 

της έρευνας (McKinney & Swartz, 2019), η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των 

εμπειριών 72 ατόμων κατά το στάδιο της ενσωμάτωσης στην αγορά, αναδείχθηκαν 

ορισμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Κατά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να 

ακολουθούνται από τους εργοδότες δύο στάδια, πρώτον, η διαπίστωση της ύπαρξης 

των απαιτούμενων προσόντων και, δεύτερον, η ανάγκη προσαρμογών στο χώρο 

εργασίας. Η εστίαση του ενδιαφέροντος σε προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με την 

αναπηρία, σίγουρα πρέπει να αποφεύγεται, αφού η επιλογή πρέπει να λαμβάνεται βάσει 

αμιγώς εργασιακών κριτηρίων. Επίσης, οι ιατρικοί και ψυχομετρικοί έλεγχοι, πρέπει 

να είναι αναγκαίοι για το είδος των δεξιοτήτων  που απαιτούνται και να μην γίνονται 

αθέμιτες διακρίσεις, με αποτέλεσμα να αποκλείονται τα άτομα με αναπηρίες. Εάν οι 
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εργοδότες επιδιώξουν να επιτύχουν τους στόχους ισότητας απασχόλησης του κράτους 

και επιθυμούν να θεωρηθούν ως εργοδότες που εκτιμούν την ποικιλομορφία, πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες ένταξης στην απασχόληση 

ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό με τη σειρά του θα έχει 

θετικό αντίκτυπο στο άτομο με αναπηρία καθώς και στο κράτος λόγω της ένταξης στην 

αγορά εργασίας και της έλλειψης εξάρτησης από τα επιδόματα του κράτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

Αποτελέσματα- Στάσεις Εργοδοτών 

 

5.1 Απόψεις και στάσεις των εργοδοτών αναφορικά με την απασχόληση των ατόμων 

με αναπηρία 

 

Στα δυτικά νεοφιλελεύθερα κράτη πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του 

Ηνωμένου Βασιλείου, η αμειβόμενη απασχόληση αποτελεί πρωταρχικό δείκτη της 

«κοινωνικής ένταξης» των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, για πολλούς η μετάβαση 

στην απασχόληση πλήττεται από δυσκολίες, όπως οι στάσεις των εργοδοτών που 

συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα,  οι σχέσεις εντός του χώρου εργασίας, η ανάγκη 

εύλογων προσαρμογών, αλλά κα η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού μισθού, ικανού να 

στηρίξει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Συνεπώς, πέραν της έμφασης που δίνεται στην 

προώθηση των πολιτικών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, η οποία βέβαια δεν 

έχει αντίκτυπο στα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων στο πλαίσιο των χωρών της ΕΕ, 

δέον είναι να δοθεί έμφαση στον αρνητικό χαρακτήρα του εργασιακού περιβάλλοντος 

που δυσχεραίνει την εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων, με σκοπό να επιτευχθεί η 

βελτίωση αυτού (Hall & Wilton, 2011).  

Αναντίρρητα, η μελέτη των στάσεων των εργοδοτών κρίνεται αναγκαία, καθώς 

αυτές επηρεάζουν καθοριστικά την πρόσληψη ενός ατόμου με αναπηρία, τη διατήρηση 

της εργασίας, τη δυνατότητα ανέλιξης σε αυτή, αλλά και γενικότερα τη συμπεριφορά 

που διατηρεί ο εργοδότης απέναντι στο άτομο, η οποία καλλιεργεί ένα θετικό ή 

αρνητικό εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη, η προθυμία των εργοδοτών να παράσχουν 

στα άτομα με αναπηρία τον απαιτούμενο κάθε φορά εξοπλισμό, με σκοπό να καταστεί 

ο εργαζόμενος παραγωγικός, καθορίζεται άμεσα από τις πεποιθήσεις που έχουν. 
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Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι οι στάσεις των εργοδοτών καθορίζουν την έκβαση όλων 

των σταδίων της εργασίας, από την πρόσληψη μέχρι την πρόοδο σε αυτή. Κατά 

συνέπεια, ευλόγως το ενδιαφέρον των ερευνών εστιάζεται σε όλα αυτά τα στάδια 

(Burke et al., 2013). 

 Στα πλαίσια της ακόλουθης έρευνας (Strindlund et al., 2018), έγινε μια 

προσπάθεια περιγραφής και κατηγοριοποίησης των απόψεων των εργοδοτών σχετικά 

με την  απασχόλησιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, προέκυψαν τρεις 

κατηγορίες που απεικονίζουν διαφορετικές απόψεις για την απασχολησιμότητα των 

ατόμων: α) απασχολησιμότητα περιορισμένη από την αναπηρία, β) απασχολησιμότητα 

ανεξάρτητη από την αναπηρία και γ) απασχολησιμότητα υπό όρους. Στην πρώτη 

κατηγορία δίνεται έμφασή στους περιορισμούς που αντιμετωπίζει το άτομο με 

αναπηρία και στα εμπόδια που δημιουργούνται τόσο λόγω του χώρου εργασίας, όσο 

και λόγω της ανεπαρκούς συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των υπηρεσιών 

απασχόλησης. Στην δεύτερη κατηγορία οι εργοδότες επικεντρώνουν την προσοχή τους, 

κυρίως, στα χαρακτηριστικά και στις δυνατότητες του εργαζόμενου και στη 

συμβατότητα αυτών με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,  ενώ στην τρίτη κατηγορία 

λαμβάνεται υπόψη ο τύπος της αναπηρίας αναφορικά με μια συγκεκριμένη θέση 

εργασίας, η καταλληλόλητα του χώρου εργασίας και η δυνατότητα συνεργασίας των 

εργοδοτών με τις υπηρεσίες απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών των 

εργαζομένων, αλλά και των εργοδοτών. Συμπερασματικά, η γνώση της ποικιλίας των 

αντιλήψεων των εργοδοτών για την απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρία, 

προσφέρει τη δυνατότητα στους συμβούλους επαγγελματικής αποκατάστασης να 

προσαρμόσουν την υποστήριξη που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των θέσεων εργασίας και να καθίσταται ευκολότερη η 

ένταξη αυτών.  
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Κατόπιν αυτών, γίνεται σαφές ότι οι στάσεις των εργοδοτών απέναντι στα 

άτομα με αναπηρία είναι απόρροια πολλών παραγόντων, όπως η πεποίθηση ότι δεν θα 

είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι, η έλλειψη γνώσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, το 

κόστος για τον εξοπλισμό και τις προσαρμογές που θα χρειαστούν και η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων αποκατάστασης και των εργοδοτών. Σε σχετική 

έρευνα (Kaye, Jans, & Jones, 2011), που διεξήχθη σε πληθυσμό 463 επαγγελματιών 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και συμβούλων απασχόλησης, μελετήθηκαν οι 

κύριοι λόγοι που τροφοδοτούν την αρνητική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία. 

Οι τρεις πρώτοι λόγοι, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από την πλειοψηφία των 

ερωτώμενων, αφορούν το κόστος του εξοπλισμού, την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά 

με τον τρόπο αντιμετώπισης των εργαζομένων με αναπηρίες και τις ανάγκες τους σε 

αναγκαίο εξοπλισμό, καθώς και τον φόβο της νομικής ευθύνης στην περίπτωση της 

απόλυσης ενός ατόμου που δεν ανταποκρίνεται στις εργασιακές του υποχρεώσεις και 

δεν είναι πειθαρχημένο. Ακόμη, σπουδαίος λόγος αναδείχθηκε η πεποίθηση ότι τα 

άτομα με αναπηρία δυσκολεύονται να εκτελέσουν επιτυχώς τα εργασιακά τους 

καθήκοντα λόγω των περιορισμών που αντιμετωπίζουν. Τέλος, αναφέρθηκε από την 

πλειονότητα των ερωτηθέντων ότι η ύπαρξη επιδοτήσεων και οικονομικών κίνητρων 

θα ενθάρρυνε τους εργοδότες να προσλάβουν άτομα με αναπηρία.  

Μια ακόμη έρευνα (Roggero, Tarricone, Nicoli, & Mangiaterra, 2006), η οποία 

υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της παγκόσμιας τράπεζας με την βοήθεια πανεπιστημίων 

και οργανισμών (Bocconi University, Italy, Employer’s Forum on Disability, UK, 

Workability International, USA, Cornell University, USA), μελέτησε τις απόψεις 423 

συμβούλων απασχόλησης αναφορικά με τις στάσεις που επικρατούν απέναντι στα 

άτομα με αναπηρία και πως αυτές δυσχεραίνουν την ένταξη τους. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων προέρχονταν από την Ασία (30%), τη Βόρεια Αμερική (28%) και την 
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Ευρώπη (24%), ενώ οι υπόλοιποι από την Αφρική (8%), την Αυστραλία (5%) και την 

Κεντρική και Νότια Αμερική (4%). Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η εξάλειψη 

των αρνητικών στάσεων και κατ’ επέκταση η εργασιακή ενσωμάτωση, απαιτούν την 

ενεργοποίηση μιας σειράς παραγόντων, όπως η συνδρομή της οικογένειας που βοηθά 

το άτομο να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες, αλλά και η εξάλειψη του στίγματος μέσω 

επικοινωνιακών εκστρατειών που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και την 

ενημέρωση για ζητήματα αναπηρίας. Οι εκστρατείες αυτές θα μπορούσαν να 

παρουσιάζουν τις εμπειρίες εργοδοτών που απασχολούσαν άτομα με αναπηρία στο 

παρελθόν, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους υπόλοιπους εργοδότες να 

προχωρήσουν και αυτοί στην πρόσληψη ενός ατόμου με αναπηρία. Τέλος, η 

δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων για τους εργοδότες είναι ένα σημαντικό βήμα για την 

θετική αντιμετώπιση ενός υποψήφιου εργαζόμενου με αναπηρία. 

Από την άλλη πλευρά, δέον είναι να δοθεί έμφαση στα βήματα που θα 

μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τα ίδια τα άτομα για να διευκολύνουν και να 

ενισχύσουν την εργασιακή τους ενσωμάτωση. Οι Jans, Kaye και Jones (2012), 

αξιοποιώντας τις εμπειρίες 41 ατόμων με αναπηρία που είχαν επιτυχώς εισαχθεί στην 

αγορά εργασίας, κατέληξαν σε ορισμένες στρατηγικές που είναι δυνατό να 

ακολουθηθούν και να επηρεάσουν θετικά την προσπάθεια εισαγωγής στην αγορά 

εργασίας. Ειδικότερα, οι στρατηγικές αυτές αφορούν δύο στάδια, το πρώτο σχετίζεται 

με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και το δεύτερο με τη διαδικασία της 

συνέντευξης. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αξιολογούν τα προσόντα τους 

και να αιτούνται θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται σε αυτά, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείουν πολλές θέσεις εργασίας εξαιτίας των 

περιορισμών που αντιμετωπίζουν, καθώς η αξιοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού 

μπορεί να τις καταστήσει προσβάσιμες. Όσον αφορά το στάδιο της συνέντευξης, 
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μείζον αναδείχθηκε το ζήτημα της γνωστοποίησης ή όχι της αναπηρίας όταν αυτή δεν 

ήταν ορατή. Η άποψη όλων ήταν ότι σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει  να 

δίνει έμφαση στην παρουσίαση των ικανοτήτων του και στην αντιστοιχία αυτών με τις 

απαιτήσεις της προσφερόμενης θέσης εργασίας. 

Αναμφίβολα, μείζονος σημασίας ζήτημα είναι και οι προτιμήσεις και 

εργασιακές ικανότητες των ατόμων με αναπηρία να εξετάζονται συγχρόνως με τις 

ανάγκες και τις προτιμήσεις των επιχειρήσεων. Οι  Michna,  Kmieciak  και Burzyn´ska-

Ptaszek (2017), μελέτησαν τις προτιμήσεις 1.041 άνεργων ατόμων με αναπηρία και τις 

ανάγκες 150 μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.  Ειδικότερα η έρευνα μεταξύ των 

1.041 ανέργων με αναπηρία έδειξε ότι τα άτομα με αναπηρία προτιμούν κυρίως την 

εργασία γραφείου, καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία και προσόντα στον τομέα 

αυτό. Παράλληλα, αναμένουν από τον εργοδότη, δωρεάν μεταφορά στην εργασία, 

προσαρμογές στο χώρο εργασίας και ευκαιρίες βελτίωσης και εξέλιξης των 

δυνατοτήτων τους. Τα μαθήματα πληροφορικής αναφέρθηκαν ως η πιο επιθυμητή 

εκπαίδευση για ανέργους με αναπηρία, ενώ και οι επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι τέτοιου 

είδους μαθήματα είναι απαραίτητα για ανταποκριθεί κανείς στις ανάγκες τους. Οι 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των 150 μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων 

έδειξαν ότι οι γνώσεις τους αναφορικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία 

είναι ελλιπείς, ως απόρροια της ανεπαρκούς πληροφόρησης.  

Ακόμη, το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες 

πρόσληψης ενός ατόμου με αναπηρία. Σχετική έρευνα, (Fraser et al., 2010) σε δείγμα 

233 στελεχών και διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού, εξέτασε την στάση που 

διατηρούν οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις απέναντι στα άτομα αυτά. Ειδικότερα, οι 

μικρότερες επιχειρήσεις εκδήλωναν περισσότερες ανησυχίες, κυρίως, σε σχέση με την 

απώλεια εσόδων, την προσαρμογή στον εργασιακό χώρο, την ικανότητα του 
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υποψηφίου να ανταποκριθεί στην εργασία, την νομική ευθύνη και το κόστος 

υγειονομικής περίθαλψης. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξετάζοντας τα 

προσόντα των υποψηφίων είναι περισσότερο θετικές στο ενδεχόμενο πρόσληψης, ενώ 

δεν αναζητούν μόνο οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία. 

Βέβαια, οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν διαφορετικά κεφάλαια και μπορούν να 

παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε έναν εργαζόμενο,  ώστε να προσφέρει 

μακροπρόθεσμα το μέγιστο των δυνατοτήτων του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

οικονομική βιωσιμότητα αυτής. 

Παράλληλα, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Jasper και Waldhart (2011), 

οι οποίοι μελέτησαν τις στάσεις που επικρατούν στο λιανικό εμπόριο απέναντι στο 

άτομα με αναπηρία συλλέγοντας τις απόψεις των στελεχών 12 μικρών (5-14), μεσαίων 

(15-249) και μεγάλων (250 και άνω) επιχειρήσεων. Ειδικότερα, κατέστη φανερό ότι οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις μικρές,  είναι πιο θετικές στο ενδεχόμενο 

πρόσληψης ενός ατόμου με αναπηρίες, καθώς αυτές είχαν το υψηλότερο ποσοστό 

απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (17,9%). Ακόμη, προτάθηκαν στους ερωτώμενους 

12 διαφορετικοί λόγοι που προκαλούν ανησυχία στην περίπτωση της πρόσληψης ενός 

ατόμου, ώστε να επιλέξουν κάποιους από αυτούς. Η αδυναμία επιτυχούς ανταπόκρισης 

στην φύση της εργασίας και το κόστος των προσαρμογών υπήρξαν οι κύριοι λόγοι που 

καθιστούν τους εργοδότες επιφυλακτικούς. Παράλληλα, αναφορικά με τις μεθόδους 

που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, οι μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής 

πώλησης επιλέγουν τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται στους εργοδότες, ενώ οι 

μεγαλύτερες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στα προγράμματα απασχόλησης και στις 

εναλλακτικές μορφές απασχόλησης (υποστηριζόμενη απασχόληση), τα οποία  

φροντίζουν για την εκπαίδευση, την καθοδήγηση και την στήριξη στο χώρο εργασίας.  
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Επιπλέον, οι απόψεις των εργοδοτών 320 επιχειρήσεων ψυχαγωγίας και 

φιλοξενίας αναφορικά με το ενδεχόμενο απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, υπήρξε 

το αντικείμενο της έρευνας των Houtenville και Kalargyrou (2012). Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία πρόσληψης 

και λάμβαναν αποφάσεις για το σύνολο της επιχείρησης, όπως ο πρόεδρος της εταιρίας 

ή ο διευθυντής του ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, το 22,8% των μεγάλων 

επιχειρήσεων προσελάμβανε άτομα με αναπηρίες, σε σύγκριση με το 17,7% των 

μεσαίων επιχειρήσεων και το 12,4% των μικρών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, 

φαίνεται για ακόμη μια φορά ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό να 

απασχολούν εργαζόμενους με αναπηρίες, πιθανώς λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, 

αλλά και επαρκούς ενημέρωσης. Κύριο πρόβλημα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, 

όπως και στις προηγούμενες έρευνες, ήταν το κόστος της συνολικής ενσωμάτωσης των 

ατόμων με αναπηρία, αλλά και η παραγωγικότητα τους ως εργαζόμενοι. Ακόμη, οι πιο 

συχνά αναφερόμενες από τους ερωτώμενους στρατηγικές ενσωμάτωσης ήταν: α) τα 

οικονομικά κίνητρα, β) η ευέλικτη εργασία και γ) η εκπαίδευση που στοχεύει στην  

ευαισθητοποίηση για την αναπηρία. Συνολικά, τα αποτελέσματά υποδεικνύουν την 

ανάγκη παροχής πληροφοριών σε εργοδότες και διευθυντές σχετικά με τις δυνατότητες 

και τις επιδόσεις των εργαζομένων με αναπηρίες. Τέλος, οι επαγγελματίες ανθρώπινου 

δυναμικού πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση στα στελέχη και τους διευθυντές των 

επιχειρήσεων σχετικά με θέματα προσαρμογών, επικοινωνίας, πειθαρχίας και 

αξιολόγησης της απόδοσης των ατόμων με αναπηρία. 

Αναμφίβολα, η ενημέρωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που οδηγεί στην 

απαλλαγή των εργοδοτών από τις όποιες αρνητικές αντιλήψεις διατηρούν απέναντι 

στην ιδέα της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία ή τουλάχιστον στην άμβλυνση 

αυτών. Ωστόσο, καθίσταται αναγκαίο να λαμβάνει χώρα μια σφαιρική και 
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ολοκληρωμένη ενημέρωση, η οποία δεν θα εστιάζει αποκλειστικά στα ζητήματα που 

αφορούν την αναπηρία του ατόμου, αλλά και στις επαγγελματικές ικανότητες αυτού, 

στα προσόντα του και στην προηγούμενη εμπειρία που ενδέχεται να διαθέτει 

(Παπακωνσταντίνου 2019).  

Από την άλλη πλευρά, το αγοραστικό κοινό φαίνεται να εκδηλώνει την 

προτίμηση του απέναντι σε εταιρίες, οι οποίες παρουσιάζονται κοινωνικά υπεύθυνες, 

αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους εργαζόμενους παρέχοντας ίσες ευκαιρίες 

ανεξάρτητα από  την ύπαρξη αναπηρίας. Η απασχόληση ατόμων με αναπηρία από τις 

εταιρίες φαίνεται να ενισχύει και να διευρύνει σημαντικά τον αντίκτυπο που έχει η 

εταιρία στο καταναλωτικό κοινό ενώ ταυτόχρονα εξαπλώνεται η φήμη της εταιρίας, 

ιδιαίτερα μεταξύ του γυναικείου αγοραστικού κοινού (Παπακωνσταντίνου, 2012)  

Αναφορικά με τις προσαρμογές στο χώρο εργασίας, το ERGO WORK αποτελεί 

μια συνεργασία ακαδημαϊκών και βιομηχανικών εταίρων σε έξι ευρωπαϊκές χώρες  

(Βέλγιο, Πολωνία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) με επίκεντρο την 

κατανόηση και την αντιμετώπιση των φραγμών στην ένταξη των εργαζομένων με 

αναπηρία στο χώρο εργασίας. Σχετική έρευνα (Moody et al., 2017), που ολοκληρώθηκε 

σε δείγμα 480 συμμετεχόντων αυτών των εταιριών είχε ως στόχο να εξετάσει τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων αναφορικά με την προσαρμογή του χώρου εργασίας που 

απαιτείται, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. Τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν τη διαφορά μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις 

προσαρμογές στο χώρο εργασίας για τους εργαζομένους με αναπηρίες. Αυτό μπορεί να 

αποδοθεί και στη νομοθεσία της κάθε χώρας, καθώς στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν οι 

περισσότερες φυσικές προσαρμογές, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ωριμότητα της 

νομοθεσίας και την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ. Στην Πολωνία και τη Σλοβενία, η 

κοινωνική ένταξη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και εξακολουθεί να δίνεται έμφαση 
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στην εργασία μερικής απασχόλησης και στην προστατευόμενη απασχόληση, επομένως 

δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι προσαρμογές στο χώρο εργασίας δεν συνιστούν μια κοινή 

πρακτική. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εξακολουθεί να υπάρχει 

ένα κενό μεταξύ της πρόθεσης και της πραγματικότητας σε όλες τις χώρες εταίρους 

όσον αφορά την προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον και τον σχεδιασμό θέσεων 

εργασίας.  

Αναπόφευκτα, οι εύλογες προσαρμογές στο χώρο εργασίας καλούνται 

ορισμένες φορές αναγκαίες για την απόκτηση, αλλά κυρίως τη διατήρηση μιας θέσης 

εργασίας. Αυτή η ανάγκη, ωστόσο, συνιστά ανασταλτικό παράγοντα για τους 

εργοδότες, ειδικά όταν το κόστος είναι υψηλό. Η ανάγκη ύπαρξης ορισμένων 

προσαρμογών, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα επιφέρουν ωφέλειες στους εργοδότες 

αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης σε πληθυσμό 194 εργοδοτών μεγάλων και μεσαίων 

επιχειρήσεων (Solovieva, Dowler, & Walls, 2011). Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της 

έρευνας ανέδειξαν ως άμεσα οφέλη από την υλοποίηση προσαρμογών, την διατήρηση 

ενός καταρτισμένου εργαζόμενου, την αύξηση της παραγωγικότητας του, την 

εξοικονόμηση χρημάτων καθώς δεν θα χρειαστεί η εκπαίδευση νέου εργαζόμενου, ενώ 

ως έμμεσα, την βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους, την βελτίωση της 

εικόνας ολόκληρης της επιχείρησης και την αύξηση συνολικά  της παραγωγικότητας 

της και τα συνέπεια των εσόδων της.  

Κατόπιν αυτών, πρέπει να τονιστεί ότι η  εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων 

με αναπηρία συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι που συμπληρώνει και 

ενθαρρύνει την συνολική ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Η εργασιακή ικανότητα 

ενός ατόμου επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση που δέχτηκε. 

Ακολούθως, τα δημόσια αγαθά της υγείας και της εκπαίδευσης, θα πρέπει να οδηγούν 

το άτομο στην ανεξαρτητοποίηση του και στη συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
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Ωστόσο, οι στάσεις και οι αντιλήψεις που επικρατούν σε αυτούς τους δύο χώρους 

ενδέχεται να δυσχεραίνουν αυτήν την διαδικασία. 

Ειδικότερα, πέραν των στάσεων που επιδεικνύουν οι εργοδότες δυσχεραίνοντας 

σημαντικά την εργασιακή  αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, συχνά τα άτομα 

αυτά χαίρουν αρνητικής αντιμετώπισης και σε άλλους χώρους, όπως τα νοσοκομεία, 

με αποτέλεσμα να κρίνεται δύσκολη η συνολική ένταξη τους στην κοινωνία. Η 

κατάσταση της υγείας ορισμένων ατόμων με αναπηρία είναι εύθραυστη με αποτέλεσμα 

να κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία  τους. Οι στάσεις του νοσηλευτικού και 

υγειονομικού προσωπικού επηρεάζουν την ποιότητα της περίθαλψης, την διαδικασία 

προσαρμογής των ατόμων στην εικόνα τους και την ίδια την αποκατάσταση. Σχετική 

έρευνα (Kritsotakis et al., 2017), εξέτασε τις στάσεις 1007 φοιτητών νοσηλευτικής, 

κοινωνικής εργασίας και ιατρικής του πανεπιστημίου Κρήτης και Αθηνών απέναντι 

στα άτομα με αναπηρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι στάσεις των 

φοιτητών δεν ήταν θετικές, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν το μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. Η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ύπαρξης 

προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα για την προετοιμασία των 

μελλοντικών επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, που είναι καθοριστικός για την 

κατάλληλη φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες.  

Ακόμη μια ερευνά (Velonaki et al., 2015),  η οποία εξέτασε τις γνώσεις και τις 

στάσεις 100 νοσηλευτών, οι οποίοι εργάζονταν σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής,  

απέναντι στα άτομα με προβλήματα κώφωσης, ανέδειξε την έλλειψη επαρκούς 

εκπαίδευσης, άρα και την έλλειψη γνώσεων των νοσηλευτών, οι οποίες κρίνονται 

απαραίτητες για την ορθή διαχείριση και φροντίδα των ατόμων με αναπηρία. 

Αδιαμφισβήτητα, εάν η συνολική κατάσταση της υγείας των ατόμων είναι καλή, 
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μπορούν να διεκδικήσουν πιο ενεργά  μια θέση εργασίας, καθώς θα βρίσκονται σε θέση 

να εκτελέσουν ευχερέστερα τα εργασιακά τους καθήκοντα.  

Παράλληλα, αναφορικά με το χώρο της εκπαίδευσης, σχετική έρευνα που 

υλοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 137 σχολεία (Beckett & Buckner, 2012), είχε 

ως στόχο να εξετάσει τις αντιλήψεις των μαθητών για τα άτομα με αναπηρία και τη 

δράση που λαμβάνουν τα δημοτικά σχολεία για την εξάλειψη των αρνητικών στάσεων 

που επικρατούν. Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της έρευνας, εντοπίστηκε ότι στην 

ερώτηση, αν τα σχολεία είχαν προετοιμάσει κάποιο πρόγραμμα που να προωθεί την 

ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, μόνο το 38% αυτών διέθετε ένα 

σχέδιο προαγωγής της ισότητας για τα άτομα με αναπηρίες και μόνο το 30% είχε 

συμπεριλάβει ένα σχέδιο για την προώθηση θετικών στάσεων απέναντι στα άτομα με 

αναπηρίες. Το 50% των σχολείων παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα 

για να προωθήσει τη θετική στάση απέναντι στα άτομα αυτά, ενώ μόνο το 44% 

προσπάθησε σε διάφορες σχολικές δραστηριότητες (εκδρομές, σχολικές συνελεύσεις) 

να ενσωματώνει συζητήσεις σχετικά με την αναπηρία. Ευλόγως, η στάση των 

μαθητών, οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί και δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες 

δράσεις, είναι αδιάφορη ή ακόμη και  αρνητική. Απαιτείται, λοιπόν, η εισαγωγή 

δραστηριοτήτων και μαθημάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να οδηγεί στη 

δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία και να ευνοεί την 

γενικότερη ένταξη τους στην κοινωνία.  

Πολλές φορές, παρατηρείται ότι οι στάσεις τόσο των εργοδοτών, όσο και του 

υπόλοιπου πληθυσμού της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία είναι 

διχασμένη. Ειδικότερα, πολλοί άνθρωποι φαίνεται πως αισθάνονται θετικά απέναντι 

σε εταιρίες που απασχολούν άτομα με αναπηρίες, από την άλλη πλευρά όμως είναι 

επιφυλακτικοί και αρνητικοί στο ενδεχόμενο της πρόσληψης ενός τέτοιου ατόμου ή 
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της στενής συναναστροφής μαζί του. Τέτοιου είδους συναναστροφές χαρακτηρίζονται 

από μικτά μηνύματα, όπως άβολες στιγμές και άγχος, τα οποία από την οπτική γωνία 

των ατόμων με αναπηρία μπορεί να γίνουν αντιληπτά ως αρνητικά συναισθήματα των 

άλλων απέναντι τους. Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία μπορεί να 

αντιλαμβάνονται ακόμη και ουδέτερες συμπεριφορές ως ενέργειες που εισάγουν 

διακρίσεις σε βάρος τους (Dovidio, Pagotto, & Hebl, 2011). 

5.2 Οι στάσεις των εργοδοτών ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας 

Οι στάσεις των εργοδοτών εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες, όπως ο τύπος 

της αναπηρίας, αλλά και ο τρόπος μέσω του οποίου αυτή τους γνωστοποιείται. 

Ειδικότερα, σε σχετική έρευνα  (Nota, Santilli, Ginevra, & Soresi, 2014), στην οποία 

συμμετείχαν 80 εργοδότες, ιδιοκτήτες μεσαίων επιχειρήσεων στην Ιταλία, 

μελετήθηκαν οι στάσεις που εκδηλώνουν οι εργοδότες στην ιδέα της πρόσληψης ενός 

ατόμου με αναπηρία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργοδότες είναι πολύ 

επιφυλακτικοί και αρνητικοί απέναντι στα άτομα με  ψυχικές διαταραχές, σε αντίθεση 

με την ύπαρξη αισθητηριακής ή νοητικής αναπηρίας όπου δεν εντοπίστηκαν 

σημαντικές διαφορές. Όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης της αναπηρίας, η 

παρουσίαση της εργασιακής εμπειρίας και των δυνατοτήτων καλλιεργεί μια θετική 

στάση στον εργοδότη σε σχέση με την περιγραφή των περιορισμών που αντιμετωπίζει 

το άτομο. Από αυτήν την άποψη, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι τύποι αναπηρίας (νοητική 

αναπηρία, ψυχικές διαταραχές και αισθητηριακή αναπηρία) επωφελήθηκαν από την 

παρουσίαση που επικεντρώνονταν σε θετικές πτυχές. Όσον αφορά τα καθήκοντα 

εργασίας, όπως και για τους άλλους τύπους αναπηρίας, οι εργοδότες ανέφεραν ότι οι 

θέσεις με χαμηλό βαθμό πολυπλοκότητας είναι οι πλέον κατάλληλες για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία, θεωρώντας ότι σε θέσεις με πολλές απαιτήσεις ενδεχομένως θα 

δυσκολευτούν να ανταποκριθούν με επιτυχία.  
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Επιπροσθέτως, τα πορίσματα και άλλων ερευνών (Zissi et al,2007), 

φανερώνουν τη διαφορετική στάση των εργοδοτών ανάλογα με την μορφή της 

αναπηρίας. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 102 εργοδότες μικρού μεγέθους 

επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεώρησαν πιθανότερο να προσλάβουν 

άτομα με διαβήτη, θαλασσαιμία ή νεφρική ανεπάρκεια παρά εκείνους με σχιζοφρένεια, 

τύφλωση, μαθησιακές δυσκολίες ή κατάθλιψη. Ιδιαίτερες ανησυχίες εκδηλώθηκαν για  

τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, καθώς και εκείνα που παρουσιάζουν 

πλήρη απώλεια της όρασης σε αντίθεση με εκείνα που έχουν σωματικές αναπηρίες.  Η  

εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι για τις ψυχικές διαταραχές επικρατούν ακόμη 

αρνητικά στερεότυπα, κατά τα οποία τα άτομα αυτά θεωρούνται απρόβλεπτα και 

επικίνδυνα. Οι πιο συνηθισμένες συνέπειες του στιγματισμού για τα άτομα αυτά, ιδίως 

στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, είναι η απόρριψη και ο αποκλεισμός από ίσες 

ευκαιρίες στέγασης και απασχόλησης. Όσον αφορά τα άτομα με πλήρη απώλεια της 

όρασης, εκδηλώθηκαν φόβοι σχετικά με την ικανότητα ανταπόκρισης στις εργασιακές 

υποχρεώσεις.   

Στην περίπτωση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, σχετική έρευνα (Biggs, 

Hovey, Tyson, & MacDonald, 2010), στην οποία συμμετείχαν σύμβουλοι πρόσληψης, 

εργοδότες και 200 επιχειρήσεις στο Γκλόστερσαρ, κατέστη σαφές ότι οι εργοδότες 

δύσκολα θα προσελάμβαναν ένα άτομο με ιστορικό ψυχικής υγείας σε αντίθεση με 

τους συμβούλους απασχόλησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι οργανισμοί απασχόλησης 

προωθούν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές στην εργασία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

θα επιλεγούν για απασχόληση. Οι ανησυχίες των εργοδοτών ήταν πολλαπλές, όπως η 

σοβαρότητα της ασθένειας, η  ικανότητα απόδοσης, η ανάγκη εποπτείας, ο χειρισμός 

εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών και η επικοινωνία με τους πελάτες. 

Πράγματι, οι στάσεις των εργοδοτών  απέναντι στα άτομα με ψυχικές διαταραχές 
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διαφοροποιούνται από αυτές των συμβούλων απασχόλησης (Shneider & Dutton, 

2002), καθώς οι δεύτεροι όντας ενημερωμένοι είναι πιο θετικοί και γνωρίζουν ότι, υπό 

τις απαιτούμενες προϋποθέσεις,  τα άτομα με ψυχικές διαταραχές μπορούν να 

ανταπεξέλθουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Συνεπώς, η ελλιπής ή ανύπαρκτη 

ενημέρωση των εργοδοτών τους καθιστά αρνητικούς στο ενδεχόμενο της πρόσληψης 

ενός ατόμου με αναπηρία. 

Επιπλέον, όσον αφορά τα άτομα με οπτική αναπηρία, μελετήθηκαν οι απόψεις 

200 συμβούλων απασχόλησης σχετικά με τις στάσεις των εργοδοτών απέναντι σε αυτά, 

καθώς και τεχνικές βελτίωσης της κατάστασης (M. C. McDonnall, Crudden, & Zhou, 

2013). Παρατηρήθηκε ότι οι σύμβουλοι απασχόλησης θεώρησαν, κατά τη συνεργασία 

τους  με τους εργοδότες, ιδιαίτερα αρνητική την στάση των τελευταίων απέναντι  στα 

άτομα με προβλήματα όρασης,  με αποτέλεσμα να αποτελούν τον κύριο φραγμό της 

εισαγωγής τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι θα πρέπει να 

εφαρμοστούν στρατηγικές που να εστιάζουν στην παροχή πληροφοριών στους 

εργοδότες, ώστε να επικεντρώνονται στις ικανότητες και τα προσόντα των υποψηφίων 

εργαζόμενων και όχι στο είδος της αναπηρίας. Τεχνικές όπως, αντιστοίχιση των 

δεξιοτήτων των υποψηφίων με την πιθανή δουλειά, διασφάλιση της συνεχιζόμενης 

υποστήριξης των εργοδοτών, εδραίωση σχέσεων με τους εργοδότες, καθώς και 

εκμάθηση και παροχή βοηθητικής τεχνολογίας μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα 

επωφελείς. 

Ένα ακόμη πρόβλημα συνιστά το γεγονός της άγνοιας των εργοδοτών σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία μπορούν να λειτουργήσουν στο 

εργασιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας τον αναγκαίο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να 

τους απορρίπτουν εκ των προτέρων διατηρώντας μια εσφαλμένη εντύπωση για αυτούς. 

Αντικείμενο της ερευνάς (M. C. McDonnall, O’Mally, & Crudden, 2014), η οποία 
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υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 197 επιχειρήσεων, ήταν να εξετάσει την γνώση των 

εργοδοτών σχετικά με την ικανότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία να 

ανταπεξέρχονται στις εργασιακές τους υποχρεώσεις κάνοντας χρήση του κατάλληλου 

εξοπλισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι εργοδότες 

έχουν περιορισμένες ή καθόλου γνώσεις σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των 

εργασιακών καθηκόντων από τα άτομα με προβλήματα όρασης. Επίσης, 

παρουσιάστηκε μια συσχέτιση μεταξύ της γνώσης και των στάσεων των εργοδοτών 

απέναντι στα άτομα, καθώς  οι εργοδότες που είχαν γνώσεις διατηρούσαν πιο θετική 

στάση και δεν ήταν αρνητικοί στο ενδεχόμενο πρόσληψης ενός ατόμου με οπτική 

αναπηρία. Ωστόσο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων διέθετε ελάχιστες γνώσεις 

αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού, αλλά και την αξία του 

για την εκτέλεση της εργασίας.  Κατά συνέπεια, απαιτείται παροχή εκπαίδευσης στους 

εργοδότες και στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με 

δυνατότητες που προσφέρει ο αναγκαίος εξοπλισμός στα άτομα με οπτική αναπηρία, 

με αποτέλεσμα να λαμβάνονται υπόψη ως  παραγωγικοί εργαζόμενοι.  

Ακόμη, η στάση που διατηρούν οι εργοδότες απέναντι στα άτομα με νοητική 

αναπηρία είναι καθοριστική και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που οδηγεί 

σωρευτικά με άλλους σε χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των ατόμων αυτών. Σύμφωνα 

με έρευνα (Zappella, 2015), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 30 εκπροσώπους μεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ιταλία, οι οποίοι κατά το χρόνο της έρευνας συμμετείχαν σε 

διαδικασίες πρόσληψης εργαζομένων, οι εργοδότες ταξινομούν τα άτομα με αναπηρίες 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την ύπαρξη σωματικής ή νοητικής αναπηρίας. 

Η πλειοψηφία των εργοδοτών ήταν πρόθυμη να προσλάβει ένα άτομο με σωματική 

παρά νοητική αναπηρία. Επίσης, οι εργοδότες παρουσιάζονταν περισσότερο θετικοί 

απέναντι στους νέους υποψηφίους, καθώς θεωρούσαν ότι θα είναι ευέλικτοι και 
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πρόθυμοι να αναλάβουν οποιοδήποτε πόστο εργασίας και να εκπαιδευτούν γρήγορα. 

Τέλος, παράγοντες όπως η ύπαρξη προηγούμενης θετικής εμπειρίας , η αντιστοίχιση 

των απαιτήσεων της θέσης με τα προσόντα του υποψηφίου και η δυνατότητα 

προσαρμογών του εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς δυσανάλογο κόστος 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο κατά τη διαδικασία της πρόσληψης.    

Επιπλέον, οι Spirito Dalgin & Bellini, (2008), εξέτασαν τις αντιδράσεις των 

εργοδοτών όταν τους αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η ύπαρξη μιας 

αναπηρίας, η οποία δεν είναι ορατή.  Πιο συγκεκριμένα 60 εργοδότες κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις υποψήφιων εργαζομένων και στη 

συνέχεια να εκφράσουν τις απόψεις τους για την ικανότητα απασχόλησης του 

αιτούντος, αλλά και το ενδεχόμενο πρόσληψης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι η γνωστοποίηση ή όχι της αναπηρίας, αλλά και ο τρόπος της γνωστοποίησης 

(εκτεταμένος ή σύντομος), δεν διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην απόφαση 

πρόσληψης. Όσον αφορά το είδος της αναπηρίας, για ακόμη μια φορά οι εργοδότες 

ήταν αρνητικοί απέναντι στα άτομα με ψυχικές διαταραχές σε σύγκριση με εκείνα που 

είχαν κάποια σωματική αναπηρία. Κατά συνέπεια, ο τύπος της αναπηρίας επηρεάζει 

σημαντικά τους εργοδότες ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από κοινωνικό στίγμα.   

Αναντίρρητα, ο στιγματισμός των ατόμων με ψυχικές διαταραχές έχει 

δυσμενείς συνέπειες που επεκτείνονται και στον τομέα της απασχόλησης. Οι Kosyluk, 

Corrigan και Landis, (2013), εξέτασαν σε δείγμα 879 εργοδοτών από το Σικάγο, το 

Πεκίνο και το Χονγκ Κόνγκ, τις επιπτώσεις που επιφέρει ο στιγματισμός στην 

εργασιακή αποκατάσταση αυτών των ατόμων. Επιλέχθηκαν εργαζόμενοι από πόλεις 

που ανήκουν σε χώρες, οι οποίες έχουν τις μεγαλύτερες και ταχύτατα εξελισσόμενες 

οικονομίες στον κόσμο, ώστε τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά της 

κατάστασης που επικρατεί και στις υπόλοιπες χώρες. Το κύριο συμπέρασμα της 
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έρευνας ήταν ότι η  αρνητική εμπειρία που διατηρούσε ο εργοδότης απασχολώντας 

κάποιο άτομο με τέτοιου είδους αναπηρία στο παρελθόν έχει βαρύνουσα σημασία και 

τον καθιστά  ιδιαίτερα αρνητικό στο ενδεχόμενο πρόσληψης ενός ατόμου με ψυχικές 

διαταραχές στο μέλλον. Συνεπώς, η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας δεν φαίνεται να 

οδηγεί στην εξάλειψη  του στίγματος, όταν συνδέεται με αρνητικά βιώματα.  

Από την άλλη πλευρά, στην έρευνα των Shankar et al. (2014), η οποία μελέτησε 

μέσω συνεντεύξεων τις απόψεις 28 εργοδοτών απέναντι στα άτομα με ψυχικές 

διαταραχές, φάνηκε ότι οι εργοδότες που έχουν θετική εμπειρία από προηγούμενη 

συνεργασία με άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους αναπηρία ή έχουν 

συνεργαστεί με υπηρεσίες απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, είναι λιγότερο 

διστακτικοί στο ενδεχόμενο πρόσληψης και υποδοχής αυτών των εργαζομένων. 

Αντίθετα, όσοι δεν διέθεταν εμπειρία χρειαζόντουσαν περισσότερες πληροφορίες για 

τη συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή του εκάστοτε υποψήφιου, ώστε να βεβαιωθούν ότι 

δεν θα επηρεάζει την ικανότητα του να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του.   

Παράλληλα, τα πορίσματα της έρευνας, (Geng-qing Chi και Hailin, 2005), η 

οποία διεξήχθη σε πληθυσμό 70 εργοδοτών και είχε ως στόχο να εξετάσει τις στάσεις 

τους απέναντι στα άτομα με διαφορετικό τύπο αναπηρίας, οδήγησαν στο συμπέρασμα 

ότι οι εργοδότες είναι πιο θετικοί απέναντι στα άτομα  με αισθητηριακές ή σωματικές 

αναπηρίες σε αντίθεση με τα άτομα που έχουν νοητική αναπηρία. Αυτό που τους 

προβληματίζει  στην περίπτωση της ύπαρξης νοητικής αναπηρίας, είναι ο χρόνος 

εκπαίδευσης που θα χρειαστεί, η ειδική προσοχή και η επιτήρηση των ατόμων στο 

χώρο εργασίας. Επιπλέον, από την παρούσα έρευνα αναδείχθηκε η καίρια σημασία της 

προηγούμενης εμπειρίας του εργοδότη με άτομο που είχε αναπηρία, για την πρόσληψη 

ενός τέτοιου ατόμου στο μέλλον.  Από την άλλη πλευρά τα άτομα με αναπηρία πρέπει 

να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για να συμμετέχουν  περισσότερο στη διαδικασία 
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απασχόλησης. Υπάρχουν πολλές ενέργειες που στόχο έχουν την εργασιακή 

αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Για παράδειγμα, οι κρατικές υπηρεσίες 

επαγγελματικής αποκατάστασης παρέχουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών 

απασχόλησης και κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, τα οποία αναζητούν εργασία και 

για εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

Συμπεράσματα- Συζήτηση 
 

6.1 Εργασιακά δικαιώματα  

 

Το κύριο συμπέρασμα που αναδύεται από την μελέτη των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία είναι ότι, η  ύπαρξη ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου μπορεί 

να διασφαλίσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων αυτών σε όλους τους 

τομείς, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού τομέα. Σε αυτήν την κατεύθυνση 

προσανατολίζονται μια σειρά διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών κειμένων, εκ των 

οποίων πρέπει να υπογραμμιστούν τα πιο κρίσιμα.  Ξεκινώντας από την προάσπιση 

των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές επίπεδο, η Οικουμενική 

διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948), αλλά και η Διεθνής Σύμβαση του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2008), αποτελούν δυο 

σημαντικούς πυλώνες αυτής της προστασίας. Ειδικότερα η Οικουμενική Διακήρυξη 

αποτέλεσε το πρώτο κείμενο σε διεθνές επίπεδο που έκανε μνεία στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και έτυχε καθολικής αποδοχής, γεγονός που θεμελιώνει τη δεσμευτικότητα 

του ως εθιμικό δίκαιο, ενώ η Διεθνής Σύμβαση είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό 

κείμενο για τα άτομα με αναπηρία, η μελέτη του οποίου είναι σημαντική, αφού το 

σύνολο των κρατών μελών της ένωσης έχουν προσχωρήσει  σε αυτό. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δέον είναι να γίνει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε στα πλαίσια του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και αποτελεί μια διεθνή σύμβαση στην οποία έχουν προσχωρήσει και τα 47 

μέλη του Συμβουλίου, εκ των οποίων τα 28 είναι κράτη μέλη της Ένωσης. Καινοτομία 

της ΕΣΔΑ είναι η δυνατότητα ατομικής προσφυγής του θιγόμενου πολίτη στο 

δικαστήριο του Στρασβούργου και η έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων, την εφαρμογή 
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των οποίων επιβλέπει η Επιτροπή των Υπουργούν, η οποία αποτελεί ένα από τα όργανα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 

υιοθετήθηκε η στρατηγική της Ευρώπης για την αναπηρία 2017-2020. Κύριος στόχος 

αυτής, είναι η διασφάλιση της ισότητας και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία 

σε κάθε τομέα και κυρίως στην εργασία. Ιδιαίτερη  σημασία αποδίδεται στην 

προσβασιμότητα, η οποία συνιστά ευρεία έννοια και επηρεάζει, μεταξύ άλλων, και την 

εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων. Ωστόσο, η στρατηγική δεν αποτελεί ένα νομικά 

δεσμευτικό κείμενο για τα κράτη μέλη του Συμβουλίου, τα κράτη μπορούν να την 

υιοθετήσουν προσαρμόζοντάς την σε εθνικό επίπεδο.  

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 

οποίος κατέστη πλέον δεσμευτικός για την Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της (με την 

συνθήκη της Λισαβόνας (2009), συγκαταλέγεται στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης). 

Ακόμη, από το δευτερογενές δίκαιο της ένωσης, το οποίο επηρεάζει την εσωτερική 

νομοθεσία, βαρύνουσα σημασία υπέχουν οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες, καθώς 

επιδιώκεται μέσω αυτών η κοινή  αντιμετώπιση και ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων, 

όπως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση. Ορόσημο για την 

συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας αποτελεί η οδηγία 2000/78, 

στόχος της οποίας είναι η διαμόρφωση του γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 

στην απασχόληση και την εργασία. Όσον αφορά το εθνικό επίπεδο, η κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων για κάθε κράτος επιτυγχάνεται, πρωτίστως, μέσω του  Συντάγματος του, 

το οποίο  αποτελεί την ύψιστη πηγή του εθνικού δικαίου, αλλά και την εναρμόνιση του 

με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της διεθνούς κοινότητας, όπως αυτές 

εκδηλώνονται μέσα από τα αντίστοιχα κείμενα. Αυτό που υπέχει ιδιαίτερη σημασία 

είναι ότι κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να εφαρμόζει το δίκαιο της ένωσης και τις 

επιταγές των διεθνών συνθηκών που υπογράφει, καθώς σε αντίθετη περίπτωση 
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επιβάλλονται κυρώσεις. Οι δύο ισχυροί δικαιοδοτικοί μηχανισμοί, το Δ.Ε.Ε και το 

Ε.Δ.Δ.Α μέσω των αποφάσεων τους συμβάλλουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή του 

δικαίου της Ένωσης και της Ε.Σ.Δ.Α.  

Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ακολουθούνται τρία διαφορετικά μοντέλα πολιτικής αναφορικά με την υλοποίηση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα,  πρόκειται για το σκανδιναβικό 

μοντέλο (Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Φιλανδία και Σουηδία), το φιλελεύθερο 

(Ηνωμένο Βασίλειο) και το επιχειρηματικό μοντέλο (Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, 

Πολωνία, Ιταλία και Λουξεμβούργο). Το πρώτο παρέχει σημαντική στήριξη μέσω των 

κοινωνικών παροχών απέναντι στα άτομα, αλλά και ενθάρρυνση για συμμετοχή στην 

αγορά εργασίας, ενώ το δεύτερο εστιάζει, κυρίως, στην παροχή ισχυρών κινήτρων για 

εργασία. Τέλος, το τρίτο προσφέρει παροχές, σε χαμηλότερο βαθμό συγκριτικά με το 

πρώτο μοντέλο, ενώ παράλληλα, αναπτύσσει προγράμματα απασχόλησης, χωρίς, 

ωστόσο, να δίνει έμφαση στην υποστηριζόμενη απασχόληση ως προθάλαμο της 

εργασιακής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, 

ωστόσο, ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται από το κάθε κράτος, ο στόχος 

είναι κοινός και όλες οι πολιτικές που υιοθετούνται θα πρέπει να επιφέρουν ευεργετικά 

αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία.  

 

6.2 Αγορά Εργασίας 

Η  εισαγωγή στην αγορά εργασίας συνιστά το μείζον πρόβλημα που δυσχεραίνει 

τη διαδικασία της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, η 

εργασιακή ενσωμάτωση αποτελεί πρωτεύοντα στόχο των πολιτικών που 

ακολουθούνται για την αναπηρία. Τις τελευταίες δεκαετίες λαμβάνει χώρα μια στροφή 

των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πιο ενεργητικά μέτρα, τα οποία 

έχουν ως στόχο την ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων στην αγορά εργασίας. Το 
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ενδιαφέρον των κρατών μετατοπίζεται από τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, σε 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ώστε να καταστούν τα άτομα αυτάρκη και 

ανεξάρτητα.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας υιοθετούνται ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης που διευκολύνουν και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι η μερική απασχόληση, η τηλεργασία, η 

υποστηριζόμενη απασχόληση, η προστατευόμενη απασχόληση και η προσαρμοσμένη 

απασχόληση. Οι μορφές που κυριαρχούν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η μερική απασχόληση, η οποία προσφέρει ευέλικτο ωράριο, η 

τηλεργασία, αλλά και η υποστηριζόμενη απασχόληση. Μάλιστα, η τελευταία 

θεωρείται ιδανική για την σταδιακή ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας, 

ωστόσο, θα πρέπει να ακολουθούνται όλα τα βήματα που προβλέπει το συγκεκριμένο 

μοντέλο εργασίας (εύρεση της θέσης εργασίας, εκπαίδευση του υποψηφίου, 

παρακολούθηση και εποπτεία). Στον αντίποδα, η  προστατευόμενη απασχόληση έχει 

κατηγορηθεί για αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την ελεύθερη αγορά 

εργασίας.  

Ωστόσο, η εργασιακή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία φαίνεται πως 

επιδέχεται ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα, το ποσοστό 

απασχόλησης των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2016, ανήλθε για τον 

συνολικό πληθυσμό ηλικίας 20-64 στο 69,3%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία  στο 

48,1%. Αντίθετα το ποσοστό ανεργίας ήταν 11,4% για τον συνολικό πληθυσμό και 

19,6% για τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, στοιχεία της Eurostat του έτους 2013, 

παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία, εξετάζοντας μια 

σειρά πραγμάτων, όπως η ύπαρξη οικονομικής δυσχέρειας, η δυνατότητα διακοπών για 

μία εβδομάδα, η δυνατότητα κατανάλωσης κρέατος ή ψαριού κάθε δεύτερη μέρα, η 
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ικανότητα ανταπόκρισης σε απρόσμενα έξοδα και η καθυστέρηση εξόφλησης 

λογαριασμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε όλα τα παραπάνω, τα άτομα με 

αναπηρία υστερούν σημαντικά και αντιμετωπίζουν δυσκολίες έναντι του τυπικού 

πληθυσμού.  

Ακόμη, τα άτομα με οπτική αναπηρία απασχολούνται σε χαμηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τον τυπικό πληθυσμό, ενώ καθοριστικοί παράγοντες αναδεικνύονται, ο 

βαθμός της οπτικής αναπηρίας και η ταυτόχρονη ύπαρξη περισσότερων μορφών 

αναπηρίας. Αναμφίβολα η ένταξη των ατόμων με αναπηρία συναντά πολλά εμπόδια 

και επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων. Το εκπαιδευτικό επίπεδο, η κοινωνική 

στήριξη, η στήριξη  από την οικογένεια, η συμβατότητα μεταξύ των προσόντων των 

ατόμων και των απαιτήσεων μιας θέσης εργασίας, η δυνατότητα χρήσης βοηθητικής 

τεχνολογίας, η δυνατότητα εύλογων προσαρμογών και το μέγεθος της επιχείρησης, 

συμβάλλουν καθοριστικά στην διαδικασίας της εισαγωγής στην αγορά εργασίας.  

Η αξία της εργασίας στην ζωή των ατόμων γενικά, αλλά και ειδικά στη ζωή των 

ατόμων με αναπηρία είναι ανεκτίμητη, καθώς αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα για την 

συμμετοχή τους στην κοινωνία εν γένει. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως σημαντικές 

ψυχοκοινωνικές λειτουργίες, όπως η αυτοεκτίμηση και η κοινωνική επαφή, 

πληρούνται μέσα από την εργασία. Το άτομο αισθάνεται ενεργό, παραγωγικό και 

ανεξάρτητο, με αποτέλεσμα να εκδηλώνει αυτά τα θετικά συναισθήματα σε κάθε τομέα 

του βίου του. Συνεπώς, στην αλυσίδα που οδηγεί στην συμμετοχή των ατόμων στην 

κοινωνία, η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί ένα κομβικό κρίκο. 

6.3 Στάσεις εργοδοτών 

Κατόπιν αυτών, είναι φανερό ότι η μετάβαση στην απασχόληση είναι μια 

πρόκληση για τα άτομα με αναπηρία, καθώς σε αυτή τη διαδικασία αντιμετωπίζουν 

πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν σημαντικά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Τα 
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αποτελέσματα των ερευνών αναδεικνύουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των 

εργοδοτών,  ως καίριο παράγοντα που επηρεάζει καθοριστικά αυτήν την προσπάθεια. 

Η στάση που διατηρούν οι εργοδότες σε κάθε στάδιο της εργασίας (συνέντευξη, 

πρόσληψη, δυνατότητα ανέλιξης στην εργασία)  διαφοροποιείται απέναντι στα άτομα 

με αναπηρία και ορισμένες φορές αποκλίνει σημαντικά,  σε σχέση με την στάση που 

εκδηλώνουν απέναντι στους υπολοίπους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη 

αναπηρίας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τους περισσότερους εργοδότες, με 

αποτέλεσμα να μην προσλαμβάνουν άτομα που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, υπό 

το φόβο της μη ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις της εργασίας, αλλά και υπό τον 

φόβο των νομικών κυρώσεων που θα επέλθουν στην περίπτωση απόλυσης τους. 

Ακόμη, οι ανάγκες των εργαζομένων για κατάλληλο εξοπλισμό, διαμόρφωση του 

χώρου εργασίας, αλλά και ευέλικτου ωραρίου, προβληματίζουν και αποθαρρύνουν 

τελικά τους εργοδότες.  

 Παράλληλα, ο τύπος της αναπηρίας φαίνεται να καθορίζει την πιθανότητα 

πρόσληψης των υποψηφίων που αιτούνται μια θέση εργασίας. Αναλυτικότερα, οι 

εργοδότες τείνουν  να είναι ιδιαίτερα αρνητικοί και διστακτικοί απέναντι στα άτομα με 

ολική απώλεια της όρασης, καθώς θεωρούν ότι δεν θα μπορούν να εκτελέσουν τα 

εργασιακά τους καθήκοντα, αγνοώντας την καθοριστικής σημασίας συμβολή των 

βοηθητικών τεχνολογιών, αλλά και την αξιοποίηση αυτών στον εργασιακό χώρο. 

Παράλληλα, εξίσου αρνητικοί παρουσιάζονται απέναντι στο ενδεχόμενο πρόσληψης 

ενός ατόμου με ψυχικές διαταραχές. Η ύπαρξη μιας τέτοιας μορφής αναπηρίας 

συνοδεύεται από μια σωρεία παγιωμένων αντιλήψεων και στάσεων που είναι βαθιά 

εδραιωμένες στην συνείδηση των ατόμων. Συχνά θεωρούν ότι τα άτομα αυτά δεν 

μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους μέσα σε ένα απαιτητικό και πιεστικό 

εργασιακό περιβάλλον. Οι εργοδότες πιστεύουν ότι τα άτομα  με ψυχικές διαταραχές 
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αδυνατούν να ανταποκριθούν επιτυχώς σε καταστάσεις, κατά τις οποίες η εργασία 

καλεί τον εργαζόμενο να συναναστρέφεται καθημερινά με πολλούς ανθρώπους και να 

επικοινωνεί μαζί τους. Καταληκτικά, είναι φανερό πως η ύπαρξη και ο τύπος της 

αναπηρίας καθορίζουν την επιτυχή εισαγωγή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά 

εργασίας.  

 Από την άλλη πλευρά, εντοπίζονται ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι 

επηρεάζουν θετικά τις στάσεις των εργοδοτών και λειτουργούν ενθαρρυντικά απέναντι 

στο ενδεχόμενο απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, η πλειονότητα των 

ερευνών ανέδειξε την ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας του εργοδότη, ως σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης των αντιλήψεων των εργοδοτών.  Επιπλέον, η πλήρης και 

έγκυρη ενημέρωση αποτελεί το κλειδί για την αλλαγή των στάσεων που επικρατούν 

αναφορικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, σε αρκετές έρευνες 

φάνηκε ότι η παροχή οικονομικών κινήτρων για τους εργοδότες από το κράτος, αλλά 

και η παροχή βοήθειας στο χώρο εργασίας, καθιστούν τους εργοδότες περισσότερο 

διαλλακτικούς και θετικούς.  

Τέλος, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά 

τον εκάστοτε εργοδότη που έχουν απέναντι τους. Αναλυτικότερα, η ύπαρξη των 

αναγκαίων γνώσεων και της κατάρτισης που απαιτεί μια θέση εργασίας, η ικανότητα 

του ατόμου να επικεντρώνεται στα προσόντα του και να τα παρουσιάζει στον 

εργοδότη, αλλά και η ικανότητα διαχείρισης των περιορισμών που προκαλούνται από 

την αναπηρία, είναι στοιχεία που εκτιμώνται και επηρεάζουν θετικά τους εργοδότες. 

Το άτομο με αναπηρία πρέπει να δείξει στον εργοδότη την ικανότητα του να 

διαχειρίζεται τις καθημερινές δυσκολίες που ανακύπτουν, αλλά και τις επαγγελματικές 

του ικανότητες, ώστε να κατευνάσει από την πλευρά του τους φόβους του εργοδότη, 

αναφορικά με την εργασιακή του ικανότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο   

Πιθανές περιοχές αξιοποίησης της έρευνας- Προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα 
 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια προσπάθεια μελέτης της 

ενσωμάτωσης των ατόμων στο χώρο της εργασίας, που αποτελεί ένα καίριο βήμα για 

την γενικότερη ένταξη τους στην κοινωνία. Κύριος στόχος της εργασίας είναι η 

συμβολή της στη διεύρυνση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τους παράγοντες που 

ενθαρρύνουν, αλλά και εκείνους μου δυσχεραίνουν την ένταξη των ατόμων με οπτική 

αναπηρία. Η γνώση όλων εκείνων των προβλημάτων που εμποδίζουν την  εργασιακή  

ένταξη,  καθιστά ευκολότερη την προσπάθεια αντιμετώπισης και εξάλειψης τους. 

Κατόπιν όσων προηγήθηκαν, καθίσταται σαφές ότι η πλήρωση των στόχων που 

τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιείται στο εσωτερικό των κρατών μελών 

και εκεί είναι που χωλαίνει η συνολική προσπάθεια. Αναμφίβολα, το κάθε κράτος 

μέλος έχει διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διαφορετική οικονομία και 

πολιτική, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται μια ομοιόμορφη εφαρμογή 

του διακαίου της Ένωσης. Η έρευνα  πρέπει  να εστιάσει το ενδιαφέρον της στα μέτρα 

που θα μπορούσε να λάβει ένα κράτος μέλος για να καταστήσει εφικτή την εφαρμογή 

του δικαίου της Ένωσης. Αλώστε, οι Οδηγίες, μέσω των οποίων, κυρίως, επιδιώκεται 

η τήρηση μιας ομοιόμορφης πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, δεσμεύουν τα κράτη 

μόνο ως προς τα αποτελέσματα και όχι ως προς την υιοθέτηση των απαιτούμενων 

μέτρων και μέσων για την υλοποίηση τους. Συνεπώς, πέραν των κανονιστικών 

πράξεων, δυνάμει των οποίων, μεταφέρονται οι οδηγίες στο εσωτερικό, πρέπει να 

ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για να καταστήσουν την ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία στην αγορά εργασίας μια πραγματικότητα.  Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει 

να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην λήψη αυτών των μέτρων, όπως η διενέργεια 
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εκστρατειών μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσω των κρατικών 

διαφημίσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια περαιτέρω ευαισθητοποίηση, αλλά 

και ενημέρωση των ατόμων για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μην συγχέεται η 

ύπαρξη αναπηρίας με εργασιακή ανεπάρκεια και αδυναμία ενσωμάτωσης στο 

εργασιακό περιβάλλον.  
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