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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
 

Ο Οδηγός Ένταξης – Καλές Πρακτικές «Equality Future in Europe» πραγματοποιείται εκτελώντας 
εκτεταμένη έρευνα στις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες σχετικά με στρατηγικές που 
προωθούνται εντός των εταιρειών, προκειμένου να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του εργασιακού 
περιβάλλοντος μέσω της πρόσληψης, ένταξης και προώθησης των εργαζομένων που αποτελούν 
έκφραση της διαφορετικότητας που υπάρχει στην κοινωνία. Ο οδηγός είναι ένα πρακτικό αποτέλεσμα 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους, οργανισμούς υποδοχής, εταιρείες, ειδικούς 
που εργάζονται με άτομα με αναπηρία, που ασχολούνται με την εύρεση λύσεων για την ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία σε κοινωνικά και εργασιακά πλαίσια. Αυτό το αποτέλεσμα του έργου ετοιμάζεται 
ως δημοσίευση σε μορφή eBοοκ και παρουσίαση του έργου, καθιστώντας την περίπτωση 
αναγνώρισης του προβλήματος της αναπηρίας σε σχέση με την εργασία. Η έρευνα καλύπτει κάθε 
είδους πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος στις χώρες εταίρους. Ο 
στόχος της έρευνας είναι να επικεντρωθεί στις μεθοδολογίες, στρατηγικές, πρωτοβουλίες και 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους θεσμούς, εταιρείες ή οργανισμούς για την διευκόλυνση 
και ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας ή στο εργασιακό περιβάλλον. Η 
δραστηριότητα διασφαλίζει ότι ο Οδηγός περιλαμβάνει την έρευνα που καλύπτει τις βέλτιστες 
πρακτικές και πρωτοβουλίες όσον αφορά τις στρατηγικές που προωθούνται σε κάθε χώρα – εταίρο με 
σκοπό να:  

● Αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της πρόσληψης  
● Ενσωματώσουν και να προωθήσουν τους εργαζόμενους που αποτελούν έκφραση της 

διαφορετικότητας στην κοινωνία 
Για το έργο EFE, η έρευνα συμπεριλαμβάνει δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που προέρχονται 
από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ή οργανισμούς και άλλες εθνικές και περιφερειακές αρχές. 
Ο εταίρος του έργου ανέλυσε σε εθνικό επίπεδο την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και 
τους παράγοντες που θέτουν και εμποδίζουν την απασχόληση αυτών των ατόμων (έλλειψη 
εκπαίδευσης, προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας, κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα, ζήτημα αγοράς εργασίας και κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική άγνοια). Η δευτερογενής 
έρευνα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των υφιστάμενων στρατηγικών, τεχνικών, μεθόδων, 
πρωτοβουλιών και προγραμμάτων ή έργων σε επίπεδο κάθε χώρας έργου, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα μέλλον Ισότητας στην Ευρώπη. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε επέτρεψε τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης (ICT) που θα διαχειριζόταν όλες τις 
διαδικασίες και θα εξασφάλιζε τον εντοπισμό και τη διάγνωση των αναγκαίων ικανοτήτων των 
δικαιούχων του έργου. 
Όλοι οι εταίροι του έργου έχουν εντοπίσει και χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων πηγών 
ξεκινώντας από ανάλυση εγγράφων, αξιολογήσεις, έρευνες έως μελέτες περιπτώσεων, παρατηρήσεις 
και στατιστικές βάσεις δεδομένων. Η κοινοπραξία του έργου συμφώνησε ως εκ τούτου ότι ο στόχος 
της δεν είναι να προσπαθήσει να ξεπεράσει τις υπάρχουσες λύσεις (εσωτερικές λύσεις χωρών και 
ιδρυμάτων) αλλά μάλλον να παρέχει πρακτικά και θεωρητικά εργαλεία για την υποστήριξη ατόμων με 
αναπηρία στο χώρο εργασίας. 

Η εφαρμογή του έργου “Equality Future in Europe – EFE”, βασισμένα στα συμπεράσματα της 
δευτερογενούς έρευνας, είναι προφανές ότι αποτελεί αφετηρία για μια ανάπτυξη που θα έχει 
εκτεταμένες θετικές συνέπειες για τον τομέα της ΕΕΚ και τον τρόπο ένταξης των ατόμων με αναπηρία 
στην Ευρώπη. 
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1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
                      
                        Ως πρώτο βήμα, έχουν αναλυθεί οι βασικοί τύποι αναπηρίας για τον εντοπισμό 
 υφιστάμενων εννοιών και προτύπων, εισηγήσεις από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και 
 όργανα σχετικά με τον όρο της αναπηρίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θεμέλιο που 
 θα χρησιμεύσει για την διεξαγωγή της περαιτέρω έρευνας. 
. 
 
 

1.1 Ορίζοντας την αναπηρία. Προέλευση 
 

Αρχικά, ο όρος “ανάπηρος» (handicapped) δεν απευθυνόταν σε αυτούς που τους έλειπε κάτι ή έχει 
περιορισμούς, αλλά σε αυτούς που απέδιδαν καλύτερα από άλλους. Έχει χρησιμοποιηθεί στον τζόγο 
από τον 16ο αιώνα και επομένως, σχετίζεται με την αρχή των ίσων όρων ανταγωνισμού. Στον 
ιπποδρόμιο, οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές «περιόριζαν» τα άλογα για να μειώσουν τις πιθανότητές 
τους να κερδίσουν προσθέτοντας επιπλέον βάρος πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτό ισοπεδώνε 
τις πιθανότητες με αποτέλεσμα ο αγώνας να είναι αβέβαιος και τα στοιχήματα να τοποθετούνται ξανά 
τυχαία. Αυτό εξηγεί την τοποθέτηση του ονόματος κάθε αλόγου σε ένα καπέλο και την επιλογή του 
νικητή: «hand-in-cap»!  
Δεν είναι γνωστό πότε, πώς και γιατί ο όρος έχει μετατραπεί από τον περιορισμό της ικανότητας των 
καλύτερων αλόγων στην ανθρώπινη ικανότητα, αλλά με τους αιώνες οι όροι «μειονέκτημα» και 
«ανάπηρος» αντικατέστησαν τους πιο υποτιμητικούς όρους. Από εκεί και πέρα, ο όρος «μειονέκτημα» 
(handicap) χρησιμοποιείται ευρέως για να δηλώσει ένα μειονέκτημα, οικονομικό, κοινωνικό ή φυσικό. 
 
1.2  Τα δύο μοντέλα αναπηρίας 

 

Από τη δεκαετία του 1960, υπήρχαν δύο κύριοι τρόποι σκέψης για την αναπηρία: το ιατρικό μοντέλο 
και το κοινωνικό μοντέλο. Κάθε μοντέλο βασίζεται σε διαφορετική ιδέα για τη σχέση μεταξύ της υγείας 
ενός ατόμου και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει: 
Το ιατρικό μοντέλο επικεντρώνεται στην ιατρική κατάσταση του ατόμου - ασθένεια ή τραυματισμό - 
που είναι η άμεση αιτία της αναπηρίας του και μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του. Μια 
ιατρική παρέμβαση μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και τη θεραπεία της αναπηρίας ή/και 
τη διατήρηση ή την αύξηση των ικανοτήτων του ατόμου. 
Το κοινωνικό μοντέλο επικεντρώνεται στα εμπόδια που δημιουργεί η κοινωνία. Αυτά μπορεί να είναι 
φυσικοί ή κοινωνικοί περιορισμοί, οι οποίοι εμποδίζουν τις ικανότητες - φυσικές, κοινωνικές ή 
επαγγελματικές - τις οποίες κάθε άτομο χρειάζεται για να ευδοκιμήσει. Πριν από τη δεκαετία του 
1970, τα άτομα με αναπηρία θεωρούνταν ως ιατρικές αποτυχίες και θύματα περιστάσεων, που άξιζαν 
οίκτο. Αυτά ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του «ιατρικού μοντέλου» αναπηρίας, το οποίο έθεσε το 
πρόβλημα σταθερά στο άτομο και υπέθεσε ότι μόνο μια ιατρική «θεραπεία» θα μπορούσε να το 
εξαλείψει. 
Απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο μοντέλο, μια μεγάλη αλλαγή στη σκέψη έγινε τη δεκαετία του 1960, 
αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το «κίνημα ανεξάρτητης διαβίωσης». Η αλλαγή παραδείγματος 
βλέπει τη λύση στο πρόβλημα της αναπηρίας στην αναδιάρθρωση της κοινωνίας και την άρση των 
εμποδίων. Αυτή η κατανόηση της αναπηρίας αναφέρεται ως Κοινωνικό Μοντέλο. Επικεντρώνεται στην 
εξάλειψη των εμποδίων, στην προώθηση θετικών στάσεων και στη διασφάλιση ότι οι νόμοι και οι 
πολιτικές υποστηρίζουν την άσκηση πλήρους συμμετοχής και μη διάκρισης. Υποδεικνύει ότι τα 
ατομικά και συλλογικά μειονεκτήματα που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία είναι κυρίως 
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αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης μορφής θεσμικών διακρίσεων που είναι τόσο βαθιά ριζωμένες στην 
κοινωνία μας. 
 

 

Το Ιατρικό Μοντέλο ρωτά: Το Κοινωνικό Μοντέλο ρωτά: 

Ποιο είναι το πρόβλημα σου; 

Ποιο είναι το πρόβλημα της κοινωνίας; 
Ποιες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή 
περιβαλλοντικές καταστάσεις πρέπει να 
αλλάξουν για να διευκολύνουν την πλήρη 
απόλαυση όλων των δικαιωμάτων από 
όλους τους ανθρώπους με αναπηρία; 

Οι δυσκολίες σου στην κατανόηση 
των ανθρώπων οφείλεται κυρίως σε 
πρόβλημα ακοής; 

Οι δυσκολίες σου στην κατανόηση των 
ανθρώπων οφείλεται κυρίως στην 
αδυναμία των άλλων να επικοινωνήσουν 
μαζί σου; 

Ήρθες εδώ λόγω προβλήματος 
υγείας; 

Ποιες δυσκολίες σας οδήγησαν να 
μετακομίσετε εδώ; 

Το πρόβλημα υγείας σε αποτρέπει να 
βγαίνεις συχνά ή να πηγαίνεις 
μακριά όσο θα ήθελες; 

Υπάρχουν μεταφορικά ή οικονομικά 
προβλήματα που σας εμποδίζουν να 
βγείτε τόσο συχνά ή όσο θα θέλατε; 

 

1.3 Διεθνείς Ταξινομήσεις – ICIDH, ICF 
 

Το 1980, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υιοθέτησε τη Διεθνή Ταξινόμηση Βλάβων, 
Ανικανοτήτων και Μειονεξιών (ICIDH), στην οποία η αναπηρία νοείται ως η ικανότητα ενός ατόμου, ή 
η έλλειψή του, να εκτελεί τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς ρόλους που απαιτούνται 
από όλους.  
Συνεπώς, το ICIDH υπερβαίνει το συμβατικό ιατρικό μοντέλο που αποτελεί τη Διεθνή Ταξινόμηση 
Νοσημάτων (ICD), τονίζοντας τον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων στη 
διαδικασία της αναπηρίας.  
Με βάση το μοντέλο του Dr Philip Wood, το ICIDH συνδυάζει τρεις πτυχές της αναπηρίας για να 
διαμορφώσει το κοινωνικό και ιατρικό μοντέλο:  
 � Βλάβη λειτουργικότητας (impairment): δομική ή λειτουργική ανωμαλία στο σώμα (π.χ. 
ακρωτηριασμός, κάκωση νωτιαίου μυελού, ανεπάρκεια ακουστικού ή οπτικού νεύρου, παραπληγία),  
 � Ανικανότητα (disability): Περιορισμός των δραστηριοτήτων του ατόμου λόγω ανεπάρκειας (π.χ. 
αδυναμία να ακούσει, να περπατήσει, να δει, να σηκωθεί ή να μιλήσει),  
 � Μειονέκτημα (handicap): περιορισμός της ικανότητας του ατόμου να εκτελεί πλήρως τον κοινωνικό 
του ρόλο (π.χ. να κερδίσει τα προς το ζην, να σπουδάσει, να εργαστεί). 
Για να ενοποιηθούν τα δύο μοντέλα αναπηρίας-το ιατρικό και το κοινωνικό-δημιουργώντας ένα νέο 
τρισδιάστατο μοντέλο, ο WHO αντικατέστησε το ICIDH με τη Διεθνή Ταξινόμηση Λειτουργικότητας, 
Αναπηρίας και Υγείας (ICF) το 2001. Συνδυάζει βιοϊατρική, ψυχολογικά και κοινωνικά μοντέλα και 
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δημιουργεί ένα κοινό λεξιλόγιο και περιγραφικό πλαίσιο για τον όρο «λειτουργία» (βλ. Διάγραμμα 1). 
 

Διάγραμμα 1 –  Αναπαράσταση του μοντέλου αναπηρίας της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργίας, 
Αναπηρίας και Υγείας (ICF). Πηγή: WHO, 2001 

  
Ο σκοπός του ICF είναι να καθιερώσει μια ανοιχτή ταξινόμηση λαμβάνοντας υπόψη τρεις πτυχές της 
«λειτουργικότητας» ενός ατόμου: 
  � λειτουργίες σώματος,  
  � λειτουργίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ατόμου, 
  � λειτουργίες που επιτρέπουν στο άτομο να συμμετέχει στην κοινωνία.  
Με βάση αυτές τις τρεις βασικές διαστάσεις - σώμα, δραστηριότητα και συμμετοχή - το μοντέλο ICF 
ενσωματώνει την ιατρική διάσταση των συνθηκών υγείας, ενώ αναφέρεται στο πλαίσιο στο οποίο ζει 
το άτομο και στην κοινωνία στην οποία ανήκει. 
 Στην σειρά με το ICF, το UNCRPD του 2006 υιοθέτησε έναν πολύ ευρύ ορισμό της αναπηρίας: 
 “Τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν εκείνους που έχουν μακροχρόνιες σωματικές, 
πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με 
διάφορα εμπόδια μπορεί να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 
κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.” (Άρθρο 1). 

 
 

1.4 Ταξινόμηση των Αναπηριών 
 

Οι κατηγορίες ειδών αναπηρίας περιλαμβάνουν διάφορες σωματικές και ψυχικές διαταραχές που 
μπορεί να εμποδίσουν ή να μειώσουν την ικανότητα ενός ατόμου να ασκεί τις καθημερινές του 
δραστηριότητες. Αυτές οι βλάβες μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναπηρία του ατόμου να κάνει τις 
καθημερινές του δραστηριότητες. Η αναπηρία μπορεί να αναλυθεί σε μια σειρά από ευρείες 
υποκατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τους ακόλουθους 8 βασικούς τύπους αναπηρίας. 
 

● Κινητική/Φυσική 
● Νωτιαίος μυελός (SCI) 
● Τραυματισμοί στο Κεφάλι (TBI) 
● Όραση 
● Ακοή 
● Γνωστική/Μάθηση 
● Ψυχολογική 

https://www.disabled-world.com/disability/types/#mobility
https://www.disabled-world.com/disability/types/#sci
https://www.disabled-world.com/disability/types/#tbi
https://www.disabled-world.com/disability/types/#vision
https://www.disabled-world.com/disability/types/#hearing
https://www.disabled-world.com/disability/types/#learning
https://www.disabled-world.com/disability/types/#mental
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● Μη ορατή 
 
I. Κινητικές και Σωματικές Διαταραχές 
Αυτή η κατηγορία αναπηρίας περιλαμβάνει άτομα με διαφορετικούς τύπους σωματικής αναπηρίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας του των άνω ή/και κάτω άκρων, της χειρωνακτικής 
επιδεξιότητας, της αναπηρίας στο συντονισμό με διαφορετικά όργανα του σώματος. Η αναπηρία στην 
κινητικότητα μπορεί να είναι είτε εγγενές είτε επίκτητο πρόβλημα ηλικίας. Θα μπορούσε επίσης να 
είναι το αποτέλεσμα μιας ασθένειας. Οι άνθρωποι που έχουν σπασμένο οστό εμπίπτουν επίσης σε 
αυτήν την κατηγορία αναπηρίας. 
II. Κάκωση Νωτιαίου Μυελού 
Ο τραυματισμός του νωτιαίου μυελού (SCI) μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε δια βίου αναπηρίες. 
Αυτού του είδους ο τραυματισμός συμβαίνει κυρίως λόγω σοβαρών ατυχημάτων. Ο τραυματισμός 
μπορεί να είναι είτε πλήρης είτε ελλιπής. Σε έναν ατελή τραυματισμό, τα μηνύματα που μεταφέρονται 
από το νωτιαίο μυελό δεν χάνονται εντελώς. Ενώ ένας πλήρης τραυματισμός οδηγεί σε πλήρη 
δυσλειτουργία των αισθητηριακών οργάνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναπηρία του νωτιαίου 
μυελού μπορεί να είναι ένα γενετικό ελάττωμα. 
III. Τραύματα Κεφαλής – Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις 
Μια αναπηρία στον εγκέφαλο συμβαίνει λόγω εγκεφαλικής βλάβης. Το μέγεθος της εγκεφαλικής 
βλάβης μπορεί να κυμαίνεται από ήπια, μέτρια έως και σοβαρή. Υπάρχουν δύο τύποι εγκεφαλικών 
τραυματισμών: ο επίκτητος εγκεφαλικός τραυματισμός (ABI) και η κρανιοεγκεφαλική κάκωση (TBI). 
Το ABI δεν είναι κληρονομικό ελάττωμα αλλά είναι ο εκφυλισμός που συμβαίνει μετά τη γέννηση. Τα 
αίτια τέτοιων περιπτώσεων τραυματισμού είναι πολλά και οφείλονται κυρίως σε εξωτερικές δυνάμεις 
που ασκούνται στα μέρη του σώματος. Το TBI οδηγεί σε συναισθηματική δυσλειτουργία και 
διαταραχή συμπεριφοράς. 
IV. Αναπηρία Όρασης 
Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν λίγες έως διάφορες σοβαρές αναπηρίες ή 
διαταραχές της όρασης. Αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ορισμένα σοβαρά 
προβλήματα ή ασθένειες όπως π.χ. η τύφλωση και το οφθαλμικό τραύμα. Μερικές από τις κοινές 
διαταραχές της όρασης περιλαμβάνουν γρατζουνισμένο κερατοειδή χιτώνα, γρατζουνιές στον σκληρό 
χιτώνα, οφθαλμικές παθήσεις που σχετίζονται με τον διαβήτη, ξηροφθαλμία και μόσχευμα 
κερατοειδούς. 
V. Αναπηρία Ακοής 
Τα προβλήματα ακοής περιλαμβάνουν άτομα που είναι εντελώς ή μερικώς κωφά, («κωφός» είναι ο 
πολιτικά σωστός όρος για ένα άτομο με προβλήματα ακοής). Τα άτομα που είναι μερικώς κωφά 
μπορούν συχνά να χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας για να βοηθήσουν την ακοή τους. Η κώφωση 
μπορεί να είναι εμφανής κατά τη γέννηση ή να εμφανιστεί αργότερα στη ζωή από διάφορες βιολογικές 
αιτίες, για παράδειγμα, η μηνιγγίτιδα μπορεί να βλάψει το ακουστικό νεύρο ή τον κοχλία. Οι κωφοί 
χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας. Εκατοντάδες νοηματικές γλώσσες 
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Σε γλωσσικούς όρους, οι νοηματικές γλώσσες είναι τόσο 
πλούσιες και πολύπλοκες όσο κάθε προφορική γλώσσα, παρά την κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι δεν 
είναι «πραγματικές γλώσσες». 
VI. Γνωστικές/Μαθησιακές Αναπηρίες 
Οι γνωστικές αναπηρίες είναι κάποιες διαταραχές που υπάρχουν σε άτομα που πάσχουν από δυσλεξία 
και διάφορες άλλες μαθησιακές δυσκολίες και περιλαμβάνουν διαταραχές λόγου. 
VII. Ψυχολογικές διαταραχές 
Συναισθηματικές διαταραχές: διαταραχές της διάθεσης ή των συναισθημάτων είτε βραχυπρόθεσμα 
είτε μακροπρόθεσμα.  
Διατάραξη Ψυχικής Υγείας είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα που έχουν 
αντιμετωπίσει ψυχιατρικά προβλήματα ή ασθένειες όπως: 

https://www.disabled-world.com/disability/types/#invisible
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Διαταραχές Προσωπικότητας - ορίζονται ως βαθιά ανεπαρκή πρότυπα συμπεριφοράς και 
θεωρούνται επαρκούς σοβαρότητας για να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στις καθημερινές 
δραστηριότητες. 
Σχιζοφρένεια: Μια ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από διαταραχές της σκέψης, της διάθεσης 
και της συμπεριφοράς. 
VIII. Αόρατες αναπηρίες 
Οι αόρατες αναπηρίες είναι αναπηρίες που δεν είναι άμεσα εμφανείς στους άλλους. 

 

1.5 Το Ευρύ Φάσμα των Αναπηριών 
 

Οι γενικεύσεις σχετικά με την «αναπηρία» ή τα «άτομα με αναπηρία» μπορεί να παραπλανήσουν.  
● Τα άτομα με αναπηρία έχουν διαφορετικούς προσωπικούς παράγοντες με διαφορές στο 

φύλο, την ηλικία, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη σεξουαλικότητα, την εθνικότητα ή 
την πολιτιστική κληρονομιά. Ο καθένας έχει τις προσωπικές του προτιμήσεις και τις 
απαντήσεις του για την αναπηρία. 

● Επιπλέον, ενώ η αναπηρία συσχετίζεται με το μειονέκτημα, δεν είναι όλα τα άτομα με 
αναπηρία εξίσου μειονεκτικά.  

● Οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν τα συνδυασμένα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 
το φύλο και την αναπηρία και μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να παντρευτούν σε σύγκριση 
με γυναίκες που δεν έχουν κάποια μορφή αναπηρίας.  

● Τα άτομα που αντιμετωπίζουν καταστάσεις ψυχικής υγείας ή διανοητικές διαταραχές 
φαίνεται να είναι πιο μειονεκτικά σε πολλές περιπτώσεις από εκείνα που αντιμετωπίζουν 
σωματικές ή αισθητηριακές διαταραχές.  

● Τα άτομα με πιο σοβαρές αναπηρίες αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερο μειονέκτημα, όπως 
αποδεικνύεται από στοιχεία που κυμαίνονται από την αγροτική Γουατεμάλα έως τα δεδομένα 
απασχόλησης από την Ευρώπη. Αντίστροφα, ο πλούτος και το καθεστώς μπορούν να 
βοηθήσουν στην υπέρβαση των περιορισμών δραστηριότητας και των περιορισμών 
συμμετοχής. 

 

2. Εθνικές Πραγματικότητες 
 

 Για την εμβάθυνση της δευτερογενούς έρευνας, αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τις εθνικές 
 πραγματικότητες, μια επισκόπηση που καλύπτει τις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες 
 όσον αφορά τις στρατηγικές που προωθούνται σε κάθε χώρα-εταίρο και πως η αναπηρία 
 μπορεί να ενσωματωθεί στο χώρο εργασίας. 
  

2.1 Η σημασία του πεδίου της έρευνας 
 

ΚΥΠΡΟΣ 
Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο στην προώθηση των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και ως εκ τούτου, της κοινωνικής ένταξης, υπάρχει ακόμη 
πολύς χώρος για τη βελτίωση των διαφόρων πολιτικών και στρατηγικών. Σε αυτό το στάδιο, η εθνική 
έρευνα θεωρείται πολύ σημαντική για τους εθνικούς εταίρους του έργου, καθώς δημιουργείται 
μεγάλη ανησυχία λόγω της έλλειψης εθνικών δεδομένων για την αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, 
παρόλο που υπάρχουν ορισμένα δεδομένα, υπονομεύεται σημαντικά. Το «Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες» είναι ο υπεύθυνος φορέας στην Κύπρο για την παρακολούθηση 
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της εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων για άτομα με αναπηρία. Η βάση δεδομένων βασίζεται στη 
Διεθνή Ταξινόμηση Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας που εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας. Πιο αναλυτικά, το σχετικό τμήμα στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής 
προστασίας και ένταξης και στην ενίσχυση των επιπέδων απασχόλησης (Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης 
Ατόμων με Αναπηρία, 2021). Ως νέο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδρύθηκε από το 2009, βασισμένο σε τέσσερις 
οργανωτικούς τομείς όπως: (α) Διαχείριση του Συστήματος Εκτίμησης της Αναπηρίας και Λειτουργίας, 
(β) Κοινωνικά οφέλη, (γ) Επαγγελματική κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης και (δ) Εστιακό 
σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. Οι βασικές αρμοδιότητες είναι: 

● Παροχή αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων αναπηρίας και λειτουργίας 
● Παροχή κοινωνικών παροχών σε άτομα με αναπηρία 
● Παροχή άμεσων και έμμεσων υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης και άλλων 

υπηρεσιών υποστήριξης 
● Συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία. 
Παρόλο που το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει συσταθεί πριν αρκετά 
χρόνια, πρόσφατες μελέτες περιπτώσεων αποδεικνύουν ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν 
διάφορες κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές προκλήσεις. Σύμφωνα με αυτό, η εθνική 
διαδικτυακή πύλη ειδήσεων Cyprus Mail δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2021 μια πρόσφατη έκθεση 
της Eurostat που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου (2019), 
για να τονίσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Πιο 
συγκεκριμένα, η έκθεση απευθυνόταν στον πληθυσμό άνω των 16 ετών με περιορισμούς 
δραστηριότητας, που είχαν δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα, με την Κύπρο να έχει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά (43,2%) των ενηλίκων με αναπηρίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, μια 
άλλη έρευνα της Eurostat (2017), που δημοσιεύτηκε επίσης στην ηλεκτρονική πύλη Cyprus Mail (2018) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 20% των ατόμων στην Κύπρο άνω των 16 ετών ανέφεραν ότι έχουν 
μακροχρόνια αναπηρία. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο αισθάνθηκαν 
κάποιους/σοβαρούς περιορισμούς στη συμμετοχή και την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων 
για μια περίοδο ή έξι μήνες ή περισσότερο, όπως, σπουδές, εργασία κ.λπ.  
 

                     ΕΛΛΑΔΑ 
Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να εστιάσουμε σε αυτόν τον τομέα λόγω των πολλών λόγων 
που τα άτομα με αναπηρία αποκλείονται από την αγορά εργασίας και από την κοινωνία στην Ελλάδα: 

● Κοινωνική προκατάληψη, με κοινωνικό ρατσισμό, ο οποίος ως νοοτροπία εξακολουθεί να 
αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας. 

● Η έλλειψη, από την πλευρά του κράτους, ολοκληρωμένου κεντρικού σχεδιασμού, που 
συνδυάζει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία με εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και 
επαγγελματικό προσανατολισμό. 

● Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας, στις νέες τεχνολογίες και γενικότερα στο 
οικονομικό περιβάλλον, χωρίς τα άτομα με αναπηρία να βοηθούνται από τη δημιουργία των 
απαραίτητων δομών υποστήριξης που θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας. 

● Διοικητική γραφειοκρατία σε σχέση με τη λειτουργία του μηχανισμού των αναγκαστικών 
τοποθετήσεων εργασίας. (π.χ., Νόμος 2643/98 για τις προκηρύξεις κενών θέσεων). 

● Η έλλειψη υποδομών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία, όπως προσβάσιμα κτίρια, 
μεταφορές και άλλα, με συνέπεια τα άτομα με αναπηρία να μην διευκολύνονται να 
συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. 
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ΙΤΑΛΙΑ 
Η εργασία για άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεπώς, το εργασιακό περιβάλλον 
γίνεται ένας σημαντικός χώρος ένταξης. Έχει αποδειχθεί πώς τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι σε 
θέση να συμβάλουν σημαντικά σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια, ειδικά όταν συνοδεύονται από 
κατάλληλες δράσεις υποστήριξης. 
Εξού και η σημασία του ερευνητικού μας έργου, σε συνέχεια αυτού που εκφράζεται από το ιταλικό 
Σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι «η Δημοκρατία αναγνωρίζει το δικαίωμα εργασίας σε όλους τους 
πολίτες και προωθεί τις συνθήκες που καθιστούν αυτό το δικαίωμα αποτελεσματικό». 
Μέσω αυτού του άρθρου, με άλλα λόγια, το δικαίωμα στην εργασία αναγνωρίζεται ως σημαντικός 
στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Με βάση τον Νόμο 68 του 1999, οι κανόνες για το δικαίωμα στην 
εργασία των ατόμων με αναπηρία, καθιέρωσαν νέους κανόνες που βασίζονται στην αρχή της 
στοχευμένης απασχόλησης του ατόμου με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενοι τις 
δυνατότητες του εργαζομένου χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζονται αρνητικά οι προσδοκίες της 
εταιρείας που τον/την προσλαμβάνει. 

 
                     ΠΟΛΩΝΙΑ 

Η επιτόπια έρευνα δίνει προσοχή στην ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας στην 
Πολωνία. Στο τέλος του 2019, οι εργαζόμενοι με αναπηρία αντιπροσώπευαν το 3,6% του συνολικού 
αριθμού των ατόμων που εργάζονταν σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εκ των οποίων η 
πλειοψηφία απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα (76,8%) (Πηγή δεδομένων Στατιστικής Πολωνίας, 
2020). Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, τα άτομα σε ηλικία εργασίας με ασθένειες και αναπηρίες 
αποτελούσαν το 23,4% των οικονομικά ανενεργών ατόμων. Σε αυτήν την περίοδο επίσης, «η ασθένεια 
ή αναπηρία» ήταν ο τρίτος κύριος λόγος απουσιών από την εργασία (Έρευνα εργατικού δυναμικού 
στην Πολωνία - 2ο τρίμηνο 2020, GUS). Η έρευνα υποδηλώνει ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας 
των ατόμων με αναπηρία σε ηλικία εργασίας ήταν και εξακολουθεί να είναι πιο δύσκολη και 
πολύπλοκη από αυτήν των εργαζομένων χωρίς αναπηρία. Εκτός από τις στατιστικές, υπάρχει επίσης 
ένα ζήτημα σχετικά με το πόσο φιλική προς τα άτομα με αναπηρία είναι η πολωνική αγορά και εάν 
υπάρχουν αρκετές γνώσεις εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την αναπηρία για να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική διαχείρισή της στον εργασιακό χώρο.  
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ορισμένες ερευνητικές μελέτες διερευνούν τις κοινωνικο-επαγγελματικές διακρίσεις ατόμων με 
αναπηρία στη Ρουμανία και τονίζουν ότι οι εργοδότες προτιμούν να καταβάλλουν κρατικές εισφορές 
σε βάρος της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, δεδομένου ότι οι ευκαιρίες κοινωνικο-
επαγγελματικής τους ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές ενός ατόμου με φυσιολογική 
κατάσταση υγείας. Το φαινόμενο της ανεργίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία είναι αναπόφευκτο 
και δημιουργεί καταστροφικές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Η 
ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας συνεπάγεται όχι μόνο την πρόσληψή τους και τη 
λήψη χρηματικών ποσών για την εργασία τους, αλλά και την ένταξή τους στην κοινωνική ζωή της 
κοινότητάς τους. Άλλες εμπειρικές μελέτες αναλύουν τη διάρκεια της ανεργίας των ατόμων με 
αναπηρία στη Ρουμανία και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ηλικία, η εκπαίδευση και η οικονομική 
κατάσταση έχουν σημαντική επίδραση στην πιθανότητα πρόσληψης ή επαναπρόσληψης ατόμων με 
αναπηρία, κατά την αναλυθείσα περίοδο. 
Τα εμπόδια απασχόλησης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν την απροθυμία 
των εργοδοτών να τους προσλάβουν και τον μικρό αριθμό προστατευόμενων χώρων εργασίας και 
χαμηλότερη αμοιβή σε σύγκριση με τους εργαζόμενους με την ίδια θέση εργασίας. Το μορφωτικό 
επίπεδο έχει ισχυρότερη θετική επίδραση για τα άτομα με αναπηρία από ό, τι για τα άτομα που δεν 
αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία. Το ζήτημα της μετάβασης από το σχολείο στην απασχόληση έγινε 
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πιο σημαντικό και επίκαιρο στο πλαίσιο της οικονομικής αναδιάρθρωσης της Ρουμανίας. Η 
εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για την προετοιμασία των ατόμων να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να βελτιώσουν και να αυξήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις ικανότητές τους. Οι εργαζόμενοι με αναπηρία μπορούν να ενσωματωθούν στο χώρο εργασίας 
συνοδευόμενοι από αποτελεσματικά μέτρα που εστιάζονται στην ενδυνάμωση, την αυτοπροστασία 
και τις κοινωνικές σχέσεις καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής. Πιστεύεται επίσης ότι οι εμπειρίες των ατόμων 
με αναπηρία εμπλουτίζουν την πολιτιστική ποικιλομορφία του χώρου εργασίας. Προηγούμενες 
εμπειρικές μελέτες είχαν επισημάνει ότι η οικογένεια, η εκπαίδευση (πριν και κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας ένταξης), η παρακολούθηση του εργαζομένου με αναπηρία στο χώρο εργασίας και το 
περιβάλλον εργασίας ήταν συναφείς και συμβάλλοντες στη διαδικασία της ένταξης στην εργασία.  

 
2.2 Το πεδίο της έρευνας - Η ενσωμάτωση της αναπηρίας στον εργασιακό χώρο 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
Μια άλλη έρευνα της Eurostat το 2019 (Cyprus Mail, 2021) έδειξε ότι το 33% του εθνικού πληθυσμού 
με αναπηρίες ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ή ακόμη και κοινωνικού αποκλεισμού το 2019, τοποθετώντας 
την Κύπρο στη 10η θέση όλων των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα. Για να 
επεκταθούμε περαιτέρω σε αυτό, ο πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων 
Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) δήλωσε (Cyprus Mail, 2019) ότι «περισσότερο από το 80% των ατόμων με 
αναπηρία είναι άνεργοι», για να τονίσει τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τις 
κοινωνικοοικονομική ένταξη. Κατά την έναρξη της πανδημίας COVID-19 (Cyprus Mail, 2020), κάλεσε 
τις αρμόδιες αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προσλήψεων Ατόμων 
με Αναπηρία στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) του 2009, ένα άτομο ορίζεται ως 
ανάπηρο αφού η ειδική πολυεπιστημονική επιτροπή αξιολογήσει κάθε μόνιμο ή αόριστο περιορισμό 
σωματικής ή ψυχικής υγείας που μειώνει τη δυνατότητα του/της να βρει εργασία (CY Law, 2021). 
Προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν στο δημόσιο σύστημα εργασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της Κύπρου και της ειδικής πολυεπιστημονικής επιτροπής, 
πρέπει να πληρούν τρία κριτήρια: 

● Να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, 
● να είναι σε θέση να περάσουν επιτυχώς γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις που απαιτούνται 

για τη θέση στην οποία υποβάλλουν αίτηση, 
● να κριθεί κατάλληλος για να αναλάβει τη θέση.  

Σύμφωνα με αυτό, η δημόσια συνήγορος κυρία Λωττίδη δήλωσε το 2020 (Cyprus Mail) ότι οι εξετάσεις 
του δημόσιου τομέα θα πρέπει να είναι πιο εξατομικευμένες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των εργαζομένων με αναπηρία. Για διευκρίνιση, καλεί τις δημόσιες υπηρεσίες στην επιτροπή 
να κάνουν σημαντικές και άμεσες προσαρμογές όσον αφορά τις εξετάσεις, ειδικά για τα άτομα με 
ακουστικές ή άλλες ειδικές αναπηρίες που δεν τους επιτρέπουν να διεκδικούν εξίσου θέσεις εργασίας. 
Μιλώντας για αυτό, το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία καταρτίζει έναν ειδικό 
κατάλογο υποψηφίων με αναπηρία και επιλέγει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού 
αριθμού των κενών θέσεων που πρέπει να απευθύνονται σε εργαζόμενους με αναπηρία. Με βάση τη 
θέση, στο δημόσιο τομέα, ο εξοπλισμός εργασίας προσαρμόζεται στις επιδόσεις των εργαζομένων με 
αναπηρία και στα απαιτούμενα καθήκοντα της θέσης με τρόπο που να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις και 
τις ανάγκες τόσο των ατόμων όσο και του φορέα των οποίων προσλαμβάνονται ( Τμήμα Κοινωνικής 
Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία, 2021). Ως εκ τούτου, το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία 
είναι υπεύθυνο για τη δίκαιη μεταχείριση και ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας 
τους, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου τους. 
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ΕΛΛΑΔΑ 
Οι πολιτικές για την εργασία και την απασχόληση, ή με άλλα λόγια, η καταπολέμηση της ανεργίας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται για πολίτες που ανήκουν 
στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία είναι η απασχόληση. Η απασχόληση, μαζί με την εκπαίδευση, 
είναι οι κύριοι μοχλοί για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα η 
έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών παρέμβασης σε αυτούς τους τομείς είναι μία από τις κύριες αιτίες 
κοινωνικού αποκλεισμού. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός σύνθετων προβλημάτων, καθώς και η 
ευθύνη του κράτους και της κοινωνίας συνολικά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι 
εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ειδικά για τα άτομα 
με αναπηρία, οι ευκαιρίες απασχόλησής τους εξαρτώνται από μια σειρά επιπλέον παραγόντων: 
• το είδος των διαταραχών που έχουν, 
• την εξειδικευμένη κατάρτιση που θα παρέχεται σε αυτά τα άτομα από το κράτος, και 
• την αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία. 

Η καλύτερη και σαφέστερη δυνατή εικόνα της πραγματικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρία σε 
σχέση με την εργασία και την απασχόληση, ανά κατηγορία (ηλικία, φύλο κ.λπ.), θα ήταν ένα επιπλέον 
σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών για την επαγγελματική 
αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων και θα ήταν καθοριστικός παράγοντας για την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν. Στην Ελλάδα, ο αποκλεισμός των 
ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει εκρηκτικές 
διαστάσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΕΔ, το ποσοστό αυτό είναι 80%, ενώ στις χώρες της ΕΕ-15 
είναι 50% κατά μέσο όρο. Η έλλειψη μητρώου ατόμων με αναπηρία και η απουσία μεμονωμένων 
βάσεων δεδομένων για την επεξεργασία συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 
σημαίνει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται κατά καιρούς ήταν αποσπασματικά. 
Η έκθεση του Διαμεσολαβητή (Ιούνιος 2005) περιγράφει με σαφήνεια την κατάσταση στον τομέα της 
απασχόλησης όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου 2643/1998 και τις διοικητικές διαδικασίες γενικά. 
Προκειμένου να ενταχθούν τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας, η χώρα μας έχει υιοθετήσει 
το μοντέλο των αναγκαστικών τοποθετήσεων εργασίας. Ωστόσο, οι κοινωνικές διακρίσεις κατά των 
ατόμων με αναπηρία από επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι συχνές. Όπως 
επισημαίνεται στην έκθεση του Διαμεσολαβητή, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων με αναπηρία δεν 
έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για απασχόληση, έτσι ώστε οι 
αιτήσεις να απορρίπτονται λόγω έλλειψης των απαραίτητων εγγράφων. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες 
του ιδιωτικού τομέα αρνούνται συστηματικά να προσλάβουν άτομα με αναπηρία για δουλειά. Οι 
κοινωνικές προκαταλήψεις, καθώς και η ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση, είναι οι κύριοι λόγοι 
για την άρνηση πρόσληψης εργαζομένων με αναπηρία. 
Ταυτόχρονα, προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό 
Δημόσιο για επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται καθ 'όλη 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μέσω των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Ωστόσο, δεν φαίνεται 
ότι αυτά έχουν συμβάλει μέχρι τώρα στον κύριο στόχο τους, που είναι η μείωση της ανεργίας των 
ατόμων με αναπηρία. 
Η έλλειψη δεικτών για την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων ως προς τα αποτελέσματα που 
παράγουν έχει την άμεση συνέπεια, αφενός, της σπατάλης πόρων και, αφετέρου, της κατάρτισης 
αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απουσιάζει 
πρακτικά από τις δραστηριότητες των φορέων που είναι υπεύθυνες για την αποκατάσταση των 
ατόμων με αναπηρία και τα προγράμματα κατάρτισης που 
δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για να προσφέρουν στα άτομα με αναπηρία 
που συμμετέχουν σε αυτά επαρκή κατάρτιση για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεδομένου του 
μεγάλου προβλήματος της ανεργίας και μιας αγοράς που είναι συνεχώς ανταγωνιστική και με 
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απαιτήσεις από το εργατικό δυναμικό όλο και περισσότερο εξειδικευμένων δεξιοτήτων, 
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ένταξη αγορά εργασίας. 

 
ΙΤΑΛΙΑ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν το 2018, τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν στην Ιταλία 
ένα πληθυσμό σχεδόν 360.000 απασχολούμενων υπαλλήλων, που αποτελούνται κυρίως από άνδρες 
(είναι 58,7% έναντι 41,3% γυναικών), κυρίως κάτοικοι Ιταλίας. Βόρεια Ιταλία (56,3%), αντίστοιχα 
32,6% στα Βορειοδυτικά και 23,7% στα Βορειοανατολικά. Το 22,3% απασχολείται στην Κεντρική 
Ιταλία, ενώ μόνο το 21,4% στο Νότο. 
Αυτό είναι ένα αρκετά μακροχρόνιο τμήμα απασχόλησης αν λάβουμε υπόψη ότι περισσότεροι από 
τους μισούς (53,7%) είναι άνω των πενήντα και το 14,3%είναι άνω των 60 ετών, ενώ το μερίδιο εκείνων 
που είναι κάτω των 40 ετών (17,5%): αριθμός που διαφέρει σημαντικά από το γενικό ποσοστό για την 
ιταλική απασχόληση σε εξαρτήσεις, όπου το μερίδιο "κάτω των 40" και "άνω των 50" είναι αρκετά 
παρόμοιο (αντίστοιχα 36% και 34%) και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: την καθυστέρηση 
πρόσβασης σε εργασία για άτομα με αναπηρία και έναν μηχανισμό ένταξης που τείνει να 
υπερεκπροσωπεί τις περισσότερες ομάδες ενηλίκων. 
Η εθνική νομοθεσία για στοχευμένη τοποθέτηση προβλέπει ως όρο εγγραφής ποσοστό αναπηρίας 
άνω του 45%, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και 100%, αλλά είναι σαφές ότι οι προσλήψεις τείνουν 
να επικεντρώνονται στα πιο ήπια επίπεδα αναπηρίας: η πλειοψηφία των απασχολούμενων ( 61,9%) 
έχουν επίπεδο αναπηρίας κάτω από 67%, ο μέσος όρος 18,5%, μεταξύ 67%και 79%, ενώ το 14,2% έχει 
σοβαρή αναπηρία, άνω του 80%. 
Πιθανώς στις περιοχές της Βορειοανατολικής Ευρώπης το μερίδιο των εργαζομένων με ήπιες 
αναπηρίες είναι υψηλότερο από ό, τι στην υπόλοιπη Ιταλία, ενώ η Βορειοδυτική είναι η περιοχή που 
έχει υψηλότερη συχνότητα εργαζομένων με σοβαρή αναπηρία. Σημαντική συμβολή από αυτή την 
άποψη έχει η Λομβαρδία, μια περιοχή όπου η μεγαλύτερη πυκνότητα απασχόλησης αντιστοιχεί σε 
μια πιο αποτελεσματική ικανότητα ενσωμάτωσης ακόμη και εκείνων με πιο σοβαρές καταστάσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 20% των εργαζομένων έχουν αναπηρία μεγαλύτερη από 80%. 
 
 ΠΟΛΩΝΙΑ 
Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην Πολωνία εξακολουθεί να είναι ένα από τα 
χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των 3,5 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία σε ηλικία 
εργασίας, λιγότεροι από 0,5 εκατομμύρια από αυτούς εργάζονται. Αυτό το ζήτημα προκύπτει από 
πολλούς παράγοντες, π.χ. την απροθυμία των εργοδοτών να απασχολούν άτομα με αναπηρία και την 
αναποτελεσματική πολιτική στον τομέα αυτό στην Πολωνία. Σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ, η 
Πολωνία είναι μία από τις χώρες με πολύ χαμηλό ποσοστό απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και 
είναι μία από τις χώρες στην Ευρώπη στις οποίες η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης 
ατόμων με αναπηρία και ατόμων με αναπηρία είναι η υψηλότερη. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
οι εργοδότες γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να είναι καλοί υπάλληλοι 
και μπορούν να επιτύχουν επαγγελματική επιτυχία. 
Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (GUS LFS) από τις 3 Απριλίου 2018 δείχνει ότι στην Πολωνία το 2017 
το ποσοστό επαγγελματικής δραστηριότητας ατόμων με νόμιμη αναπηρία σε ηλικία εργασίας ήταν 
28,9%, ενώ το προηγούμενο έτος ήταν 26,8%και το 2015 - 25,9 %. Το 2017, από 1,680 εκατομμύρια 
νόμιμα ανάπηρα άτομα σε ηλικία εργασίας, 1,194 εκατομμύρια ήταν παθητικά και 486,000 ήταν 
επαγγελματικά ενεργά, ενώ δύο χρόνια πριν αυτά τα νούμερα ήταν αντίστοιχα 1,864 εκατομμύρια, 
1,381 εκατομμύρια και 483,000 άτομα. Αυτή η θετική τάση σχετίζεται ασφαλώς με την καλή 
οικονομική κατάσταση, και επομένως με την κατάσταση στην αγορά εργασίας - το ποσοστό ανεργίας 
που ανήλθε στο 13% το 2015 μειώθηκε σε 9,3% το 2017. Ο αριθμός των εργοδοτών (εργοδότες που 
δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά ) αυξάνεται επίσης η πρόσληψη ατόμων με αναπηρία 
(σύμφωνα με τα στοιχεία της 3ης Απριλίου 2018) - 27 500 τον Δεκέμβριο του 2016 έως 29 300 τον 
Δεκέμβριο του 2017. Το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρία στην Πολωνία ρυθμίζεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 69 του πολωνικού συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι αυτές οι δημόσιες 
αρχές παρέχουν βοήθεια σε άτομα με αναπηρία για τη διασφάλιση της ύπαρξής τους, όσον αφορά 
την κοινωνική επικοινωνία και την προετοιμασία για εργασία. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του 1997, τα άτομα με αναπηρία έχουν «το δικαίωμα να 
εργάζονται στην ανοικτή αγορά εργασίας σύμφωνα με τα προσόντα, την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες 
τους και να χρησιμοποιούν επαγγελματική συμβουλευτική και διαμεσολάβηση, και όταν η αναπηρία 
και η κατάσταση της υγείας το απαιτούν - το δικαίωμα εργασίας σε συνθήκες προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ». Ξεχωριστοί κανονισμοί περιλαμβάνονται στον Κώδικα Εργασίας, 
ο οποίος ορίζει ότι, μεταξύ άλλων, κάθε διάκριση που σχετίζεται με την απασχόληση, άμεση ή έμμεση, 
ιδίως λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων, 
συνδικαλιστικής συμμετοχής, εθνικής καταγωγής, πίστης, σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και 
απασχόλησης για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, πλήρους ή μερικής απασχόλησης- είναι 
απαράδεκτο. 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Η «αναπηρία»- dizabilitate- στα ρουμανικά είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 
μια ετερογενή ομάδα με περιορισμένη δραστηριότητα και περιορισμό της συμμετοχής, δευτερεύουσα 
σε σημαντική απώλεια ή απόκλιση των λειτουργιών ή των δομών του οργανισμού. Μπορεί να είναι 
συγγενής ή επίκτητη, αναστρέψιμη (ή όχι, με σταδιακή επιδείνωση), με διάφορους βαθμούς 
σοβαρότητας. Η αναπηρία μπορεί να συσχετιστεί με μειονέκτημα, αλλά δεν είναι όλα τα άτομα με 
αναπηρία εξίσου μειονεκτικά [1] (μιλώντας από ιατρικές, αλλά και κοινωνικές απόψεις, σχετιζόμενη 
αισθητηριακή ανεπάρκεια με σωματική, όπως τύφλωση με πλήρη παραπληγία ή επικάλυψη 
απογοητευτικής η φτώχεια, με το γήρας και τη σοβαρή παράλυση, είναι εξαιρετικά δύσκολη). Μερικοί 
άνθρωποι απέκτησαν αναπηρία κατά την ενεργό εργασιακή τους δραστηριότητα. άλλοι μπορεί να μην 
δούλεψαν ποτέ. Στους κομμουνιστικούς χρόνους, τα άτομα με αναπηρίες αναφέρονταν ως «άτομα με 
αναπηρία», όρος που διήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του '90 και ο οποίος τώρα αποφεύγεται λόγω της 
προσβλητικής χροιάς του. Η κύρια τάση στην κομμουνιστική Ρουμανία ήταν η θεσμοθέτηση των 
ατόμων με αναπηρία από τη νεαρή ηλικία έως την ενηλικίωση. Δόθηκε ελάχιστη έως καθόλου 
εξουσιοδότηση σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, ειδικά στην περίπτωση ψυχικής ή ψυχικής 
αναπηρίας. Η θεραπεία ήταν κυρίως με τη μορφή φαρμάκων καθώς η ψυχοθεραπεία ήταν 
απαγορευμένη εκείνη την εποχή. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος έλεγχος των γεννήσεων, 
πολλά ανεπιθύμητα μωρά κατέληγαν σε ορφανοτροφεία, όπου, λόγω ακατάλληλης φροντίδας, ένα 
μεγάλο ποσοστό θα εμφάνιζε αναπηρίες που καθιστούσαν την ένταξή τους στην κοινωνία πολύ 
δύσκολη. Η δεκαετία του '90 ήταν μια περίοδος κατά την οποία δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες για 
να βοηθήσουν αυτήν την κοινωνική ομάδα, νέοι νόμοι ψηφίστηκαν για την αναγνώριση ορισμένων 
δικαιωμάτων. Αν και αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν ευπρόσδεκτες, η συλλογική νοημοσύνη της 
κοινωνίας και μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία επρόκειτο να αρχίσει να 
διαμορφώνεται μόνο μετά από 15 χρόνια δημοκρατίας και πιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή που η 
Ρουμανία έγινε μέλος της ΕΕ το 2007. σύμφωνα με Ρουμανικός νόμος αρ. 448 σχετικά με την 
προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία [5/1], υπάρχουν 10 είδη 
μειονεκτημάτων: σωματική, οπτική, ακοή, κωφάλαλη, σωματική, ψυχική, ψυχική, σχετιζόμενη με το 
HIV/AIDS, σπάνιες ασθένειες, και 4 επίπεδα/ βαθμό αναπηρίας: ήπια (IV), μεσαία (III), τονισμένα (II) 
και σοβαρά (I). Το 2015 ο αριθμός των μη θεσμοθετημένων ενηλίκων με αναπηρία ήταν 680.340 [2, 
3]. 
Τα άτομα με αναπηρία στη Ρουμανία που ταξινομούνται με σοβαρό (Ι) βαθμό αναπηρίας 
αντιπροσωπεύουν το 35,77% του συνολικού αριθμού (ελαφρά αυξητική τάση, σε σύγκριση με 35,26% 
το 2014, αντίστοιχα 34,01% το 2013, αντανακλώντας τον αυξανόμενο επιπολασμό αναπηρίας λόγω 
γήρανσης του πληθυσμού και η παγκόσμια αύξηση των χρόνιων καταστάσεων υγείας [2, 3]). Το 
ποσοστό των ατόμων με τονισμένο βαθμό αναπηρίας ήταν 52,54% (το 2015), σε σύγκριση με 52,97% 
το 2014 και 53,80% το 2013. Τα άτομα με μεσαίο και ήπιο βαθμό αναπηρίας αντιπροσώπευαν το 
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11,69% (το 2015), 11,77% ( το 2014) και το 12,19% (το 2013) του συνολικού ποσού των ατόμων με 
αναπηρία [2, 3]. 
Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για άτομα με αναπηρία στη Ρουμανία, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το 
3,54% του πληθυσμού της Ρουμανίας εκπροσωπήθηκε από άτομα με αναπηρία (DP), συνολικά 
786.546 άτομα. Μόνο το 17,97% του συνολικού αριθμού αναπήρων (οι οποίοι είναι κατάλληλοι για 
εργασία) απασχολήθηκαν μέχρι το τέλος του 2016 (ANPD, 2017), σε σύγκριση με τον συνολικό 
πληθυσμό της Ρουμανίας όπου, σύμφωνα με την έκθεση των δεδομένων που παρέχονται από το 
Ινστιτούτο Στατιστικών Ρουμανία, το ποσοστό απασχόλησης ήταν 63,9% (INS, 2018). Η εξέλιξη του 
ποσοστού απασχόλησης τα τελευταία 5 χρόνια στο Ρουμανικό Διεθνές Αρχείο Ιατρικής. 

 

3. Κοινωνική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες. 
Παράγοντες που επηρεάζουν και εμποδίζουν την 
απασχόλησή τους  

      
Το κεφάλαιο αναλύει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και τους παράγοντες που 
συμβάλλουν στην απασχόληση: εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό και 
συμβουλευτική, κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, το πρόβλημα της αγοράς εργασίας, 
κοινωνική πολιτική καθώς και κοινωνική άγνοια. 

 

3.1 Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε εθνικά, κοινωνικά και επαγγελματικά πλαίσια  
 
ΚΥΠΡΟΣ 
Ο συμβουλευτικό οργανισμός Eurosuccess Consulting, μετά από δευτερογενή και επιτόπια έρευνα, 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν και τα άτομα με αναπηρίες μπορούν σήμερα να έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες σε αιτήσεις διάφορων επαγγελμάτων, η βάση δεδομένων που υπάρχει είναι 
περιορισμένη. Για περαιτέρω εξήγηση, παρόλο που ο νόμος για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτιμάται θετικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ακόμη πολύς χώρος 
για βελτίωση όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών εντός του εργασιακού χώρου. 
Δηλαδή, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να διοριστούν σε πολλές θέσεις εισόδου στο δημόσιο τομέα 
(μόνιμα, ωριαία, προσωρινά), εκτός από θέσεις τηλεφωνικού κέντρου ή θέσεις που η απόδοσή τους 
απαιτεί την απουσία οποιασδήποτε σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, όπως ο Στρατός , Εθνική 
Φρουρά, Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Φυλακές κ.λπ. Επομένως, για να μπορέσουν να 
ληφθούν υπόψη για μια θέση εργασίας, πρέπει να αξιολογηθούν με τρία βασικά κριτήρια: 

• να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, 
• να είναι σε θέση να περάσουν επιτυχώς γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις που 

απαιτούνται για τη θέση στην οποία υποβάλλουν αίτηση, 
• να κριθούν κατάλληλοι για την θέση  

Προκειμένου να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον εργοδότησης, το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων 
με Αναπηρία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν 
αναπτύξει μια φόρμα αναφοράς για την αξιολόγηση της αναπηρίας και της εργασιακής ικανότητας 
ενός φοιτητή ή μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κύριο στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης 
και της ένταξης. Το έντυπο αναφοράς απαιτεί τη συγκατάθεση του κηδεμόνα του μαθητή και του 
υπεύθυνου καθηγητή και συμπληρώνεται από τον αρμόδιο Εκπαιδευτικό Λειτουργό και υπογράφεται 
από τον διευθυντή του σχολείου. Το έντυπο αναφέρεται στην προηγούμενη εκπαίδευση ή την 
επαγγελματική εμπειρία των μαθητών με αναπηρία και ζητά λεπτομερή περιγραφή των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να ταιριάζουν με 
τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που σκοπεύουν να αποκτήσουν οι μαθητές με αναπηρία και να 
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καθορίσουν επίσης το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, όπως εξοπλισμό, εργαλεία επικοινωνίας, 
πληκτρολόγια, υπολογιστές κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα, αυτό που αξιολογείται με βάση τη φόρμα 
αναφοράς είναι: 

● Μάθηση και εφαρμογή γνώσεων (ακουστική παρακολούθηση, ανάγνωση, εκμάθηση 
δεξιοτήτων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κ.λπ.) 

● Ανάληψη έργων και απαιτήσεων 
● Επικοινωνιακές δεξιότητες 
● Κινητικότητα 
● Ικανότητα αυτοφροντίδας 
● Διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις 
● Σημαντικοί τομείς της ζωής 
● Επιπρόσθετες πληροφορίες 

 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τα άτομα με αναπηρία εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 10% του γενικού πληθυσμού της χώρας 
και υποφέρουν από την απουσία κρατικής φροντίδας, από την πρόληψη της αναπηρίας έως 
αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν έγκαιρη θεραπεία και αποκατάσταση, με ό, τι αυτό συνεπάγεται. 
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αντιδρά τουλάχιστον υποκριτικά - αν όχι οπισθοδρομικά - στην πλήρη 
και σωστή αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. 
Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι από την Kappa Research SA διαπίστωσε ότι η ταχεία 
επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία σχετίζεται με τους πόρους διαβίωσης, 
ιδιαίτερα το εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών και των συντάξεων αναπηρίας 
(εκτιμάται από το 74,1% των ερωτηθέντων), την πρόσβαση στην απασχόληση (59,1 %), την υποστήριξη 
που προσφέρει η κοινωνική πρόνοια σε οικογένειες ατόμων με αναπηρία (53,7%) και πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (50,8%). Με άλλα λόγια, η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία 
χρόνια όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία κινδυνεύει να σταματήσει από την 
οικονομική κρίση, η οποία επιδείνωσε τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια (58,8%), δημιουργώντας 
ανυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες για τις οικογένειες. (96,5%). 
Η ένταξη στον κόσμο της εργασίας σημαίνει ένταξη στην ίδια την κοινωνία, στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται εκεί, και προσωπική ανάπτυξη και εκπλήρωση. Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία 
στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής ανεξαρτησίας, της προσωπικής 
εκπλήρωσης και της κοινωνικής πληρότητας. Τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως σύγχρονοι παρίες. Θα πρέπει να είναι πλήρως και προγραμματισμένα να συμμετέχουν σε όλες τις 
κοινωνικές εξελίξεις και να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της κοινωνίας και, κυρίως, της εργασίας. 
Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση δεν είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Η πραγματοποίηση της ένταξης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στην αγορά 
εργασίας απαιτεί και προϋποθέτει ότι η ίδια κοινωνία, καθοδηγούμενη και επηρεασμένη από 
επιλογές και νομοθετικές παρεμβάσεις, είναι σε θέση να αποδεχτεί τα άτομα με αναπηρία χωρίς να 
τα θεωρεί βάρος. 
Οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων με αναπηρία έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία στο νομικό μας σύστημα. Σε 
αντίθεση με άλλες διακρίσεις, που πολεμήθηκαν τη δεκαετία του 1960 μετά από μια κοινωνική και 
πολιτιστική αλλαγή που οδήγησε στην αναγνώριση των κατάλληλων νομικών μέσων, για παράδειγμα 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω διαφορετικότητας φύλου ή στον εργασιακό χώρο, η 
αναγνώριση της προστασίας που επιβάλλει κυρώσεις κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας 
εφαρμόστηκε πολύ αργότερα, μόλις στη δεκαετία του '90, και, για άλλη μια φορά, χάρη στην επιρροή 
του υπερεθνικού τοπίου. Ως εκ τούτου, η μακροχρόνια σιωπή σχετικά με τις διακρίσεις κατά των 
ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας έληξε σε μια αρκετά πρόσφατη περίοδο και λόγω της 
ανάγκης προσαρμογής του συστήματός μας στο δίκαιο της ΕΕ, ιδίως στην οδηγία αριθ. 78 του 2007. 
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Με την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 2006, έγινε ένα ακόμη βήμα χάρη στην 
πλήρη αναγνώριση της αξιοπρέπειας των προσώπων και των ίσων δικαιωμάτων. Οι διαφορές που 
απορρέουν από την αναπηρία δεν μπορούν να εξαλειφθούν, αλλά δεν πρέπει να είναι επιζήμιες για 
το άτομο, επιτρέποντάς του να ενταχθεί καλύτερα και να προσφέρει τη συνεισφορά του στην κοινωνία 
της οποίας είναι μέλος. 
Οι εργαζόμενοι με αναπηρία αντιμετωπίζουν μια σειρά δυσκολιών που επηρεάζουν όλους τους τομείς 
της κοινωνικής ζωής. Ειδικά τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες έχουν περιορισμένη ικανότητα να 
εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες: συγκέντρωση και διατήρηση της προσοχής, εκμάθηση και 
απομνημόνευση πληροφοριών, γρήγορη αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα, προγραμματισμός 
λειτουργιών και προβληματισμός για την επίλυση προβλημάτων. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα 
κοινώς χρησιμοποιούμενων λειτουργιών στην καθημερινή εργασία για τις οποίες η ψυχική ασθένεια 
είναι κρίσιμος παράγοντας. Αυτά συνοδεύονται από περιβαλλοντικά εμπόδια, το πιο σημαντικό από 
τα οποία είναι το στίγμα. 
Τα στοιχεία για τα φαινόμενα του στίγματος και των διακρίσεων των εργαζομένων με ψυχικές 
ασθένειες είναι πλούσια. Το στίγμα που σχετίζεται με την ψυχική αναπηρία στο χώρο εργασίας 
παίρνει μια ποικιλία μορφών που κυμαίνονται από τα φαινόμενα της έμμεσης διάκρισης, το 
αποτέλεσμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και τα αντικίνητρα στην εργασία, μέχρι τα πιο απτά 
φαινόμενα της άμεσης διάκρισης, δηλαδή την απέχθεια για την πρόσληψη νοητικά ανάπηρων 
ανθρώπων που εκδηλώνονται τόσο στους εργοδότες όσο και στους συναδέλφους. Η στάση είναι 
συχνά επιζήμια και τρέφεται από την έλλειψη γνώσης σχετικά με το είδος της δυσφορίας του 
εργαζομένου για να δημιουργήσει αρνητικές προσδοκίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τόσο στην 
απροθυμία της πρόσληψης όσο και στην τάση απομόνωσης του μισθωτού. 
Συνέπεια του στίγματος είναι μια σαφώς μεγαλύτερη τάση για πιθανή απασχόληση μεταξύ των 
ατόμων με αναπηρία εκείνων που έχουν παθολογίες καθαρά φυσικής φύσης. Η γνώση μιας ψυχικής 
παθολογίας οδηγεί συχνά στο αρνητικό αποτέλεσμα μιας συνέντευξης για δουλειά, μπορεί να 
οδηγήσει στην απόσυρση μιας προσφοράς ή να αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας. Ο φόβος του στιγματισμού και της απόρριψης από τους εργοδότες μπορεί να 
επηρεάσει την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση των εργαζομένων, με άμεσο αντίκτυπο στην 
ικανότητα διεξαγωγής συνέντευξης για εργασία. 
Με την πάροδο του χρόνου, η αντίληψη μιας στιγματιστικής εξωτερικής στάσης κινδυνεύει να 
εξελιχθεί στη μορφή ενός εσωτερικού στίγματος: ο εργαζόμενος αναπτύσσει την πεποίθηση ότι δεν 
είναι κατάλληλος για τη δουλειά και εγκαταλείπει την ιδέα της αναζήτησης. Μια άλλη συνέπεια είναι 
ο φόβος μιας διακριτικής συμπεριφοράς εκ μέρους των εργοδοτών ή των συναδέλφων να οδηγήσει 
τον εργαζόμενο με ψυχική ασθένεια να παραιτηθεί από τα οφέλη που δικαιούται λόγω της αναπηρίας 
του, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ειδικών ή της πρόσβασης στον εργαζόμενο 
προγράμματα βοήθειας που αναπτύχθηκαν σε ορισμένα εταιρικά πλαίσια. 
Όσον αφορά τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά το άτομο με αναπηρίες για την 
ευκαιρία εργοδότησης, αναφερόμαστε και σε επικοινωνιακές δυσκολίες. κακές ή ανεπαρκείς 
δραστηριότητες καθοδήγησης και κατάρτισης, ανεπαρκή κίνητρα για εταιρείες που επιθυμούν να 
προσλάβουν, προκαταλήψεις και έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία. 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν και εμποδίζουν την απασχόληση ατόμων με αναπηρία στην Πολωνία:  

● τρόποι αντίληψης των ατόμων με αναπηρία από τους εργοδότες - στις μέρες μας πολλοί 
εργοδότες αντιλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία μέσα από το πρίσμα του αρνητικού 
στερεότυπου ότι ένα τέτοιο άτομο είναι ένας αναποτελεσματικός, ενοχλητικός και 
απαιτητικός εργαζόμενος, 

● αναγκαιότητα ανάληψης πρόσθετων δαπανών που σχετίζονται με την απασχόληση ατόμου 
με αναπηρία (οργανωτικές και τεχνικές αλλαγές, προετοιμασία του σταθμού εργασίας), 

● περίπλοκες διαδικασίες και πολλή γραφειοκρατία που σχετίζονται με την απόκτηση 
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οικονομικής βοήθειας για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, 
● έλλειψη προσφορών εργασίας για μορφωμένα άτομα με αναπηρία που έχουν υψηλότερες 

επαγγελματικές φιλοδοξίες και δεν θέλουν να εργαστούν ως ασφάλεια ή καθαριστές, 
● παθητική στάση ορισμένων ατόμων με αναπηρία και χαμηλή αυτοεκτίμηση,  
● συσχέτιση της αναπηρίας με την έλλειψη προσόντων, την έλλειψη κινήτρων για εργασία, 

συχνές αναρρωτικές άδειες, εθισμό σε άλλα άτομα, 
● υψηλό επίπεδο κοινωνικών παροχών για άτομα με αναπηρία, που καθιστούν την εργασία 

πλήρους απασχόλησης λιγότερο κερδοφόρα σε σχέση με το άθροισμα των επιδομάτων που 
λαμβάνουν; 

● ανεπαρκής προσαρμογή των ειδικοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των ατόμων με 
αναπηρία στις προσδοκίες της αγοράς εργασίας. 

Παρά όλους τους παράγοντες που θέτουν και εμποδίζουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία 
στην Πολωνία, πολύ συχνά αναφέρονται επίσης τα οικονομικά (επιδότηση των μισθών των 
εργαζομένων με αναπηρία, επιστροφή του κόστους για την προσαρμογή του χώρου εργασίας, 
επιστροφή των εξόδων κατάρτισης ενός εργαζομένου με αναπηρία κ.λπ.) και μη οικονομικά (βελτίωση 
της εικόνας της εταιρείας, βελτίωση της κερδοφορίας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εργασιακή 
κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, επίγνωση ικανοτήτων κ.λπ.) οφέλη από την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία, τα οποία καθιστούν την απασχόληση ατόμων με αναπηρία πολύ ελκυστικότερη. Τέτοια 
οφέλη επηρεάζουν την αντίληψη της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και την καθιστούν πολύ πιο 
θετική. Επιπλέον, τα άτομα αυτά συχνά έχουν περισσότερα κίνητρα για εργασία και είναι πιστοί στον 
εργοδότη, κάτι που επιβεβαιώνεται από μελέτες (PFRON 2013). Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν 
άτομα με αναπηρία γενικά δεν επιβεβαιώνουν μια αρνητική γνώμη για αυτό το θέμα. Το 83% των 
εργοδοτών του αξιολογεί ως καλούς εργαζόμενους (μελέτη στο Mazowieckie voivodship σε εργοδότες 
από την ανοιχτή αγορά εργασίας). 
 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Η προώθηση της βέλτιστης κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, ως ενεργών πολιτών, ικανών 
να ελέγχουν τη ζωή τους και με ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, αντιπροσωπεύει τον κύριο στόχο 
όλων των στρατηγικών και των πολιτικών υγείας που προωθούν οι ρουμανικές αρχές. Σύμφωνα με 
την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία, η διαδικασία της κοινωνικής ένταξης είναι η «συγκέντρωση 
πολυδιάστατων μέτρων και δράσεων από τους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της απασχόλησης 
του εργατικού δυναμικού, της κατοικίας, της εκπαίδευσης. Η υγεία, η ενημέρωση-επικοινωνία, η 
κινητικότητα, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και ο πολιτισμός, στοχεύουν στον έλεγχο του κοινωνικού 
αποκλεισμού και στη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων σε όλες τις οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές πτυχές της κοινωνίας ». 
Η Ρουμανική Κυβέρνηση ανέπτυξε την Εθνική Στρατηγική για την προστασία, την ένταξη και την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2006-2013 με στόχο «ίσες ευκαιρίες για 
άτομα με αναπηρία προς μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις». Για την περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε 
τελικά το 2016 μια εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία «Κοινωνικές 
πολιτικές-από την αποκατάσταση του ατόμου στη μεταρρύθμιση της κοινωνίας». Για το 2021-2027, η 
Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ο κύριος στόχος του είναι να 
συνεχίσει και να αναπτύξει τις προηγούμενες στρατηγικές (2016-2020, 2006-2013). Ξεκινώντας από 
το 2010, η Ρουμανία ανέπτυξε πολιτικές για την αύξηση της προσβασιμότητας, της συμμετοχής, της 
ισότητας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της κοινωνικής προστασίας, της υγείας 
και του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να οικοδομηθεί μια «Ευρώπη 
χωρίς εμπόδια για όλους». Σύμφωνα με το ρουμανικό Σύνταγμα, το δικαίωμα στην εργασία δεν 
μπορεί να περιοριστεί και «τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν ειδικής προστασίας» (ορίζεται στο 
άρθρο 50). Η κρατική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαγγελματική συμβουλευτική, καθοδήγηση, 
ένταξη και απασχόληση είναι η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης και η Εθνική Αρχή για τα άτομα με 
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αναπηρία (NAPD), και επικεντρώνεται στην εκτέλεση των ευθυνών που ορίζονται από τη Σύμβαση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες που εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο 
του 2016. Η Ρουμανία υπέγραψε αυτήν τη σύμβαση και το 2007 και επικύρωσε τον νόμο αριθ. 
221/2010. 
Η NAPD έχει τι ακόλουθες αποδόσεις : 

● Συντονίζει τις δραστηριότητες προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, αναπτύσσει πολιτικές, στρατηγικές και πρότυπα σε αυτόν τον τομέα και 
διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των προδιαγραφών σε αυτόν τον τομέα. 

● Επεξεργάζεται και προτείνει στην κυβέρνηση- μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Οικογένειας 
και Κοινωνικής Προστασίας- έργα δημόσιας πολιτικής, τομεακές στρατηγικές, κανονισμούς, 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα. 

● Παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου 448/2010. 
● Οργανώνει εκπαίδευση προσωπικού σε μονάδες κοινωνικής προστασίας, εγκρίνει τις 

στρατηγικές του νομού για την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών.  
● Συνεργάζεται με τον Εθνικό Οργανισμό Απασχόλησης για την προώθηση της ένταξης της 

κατηγορίας ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.  
Έως το 2002, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία δεν αναλύθηκε ποτέ. Επιπλέον, η 
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία δεν ήταν, στο παρελθόν, αντικείμενο μιας ενεργητικής και 
συνεκτικής πολιτικής με στόχο την προσέγγιση του στόχου της. Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
στη Ρουμανία που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία παραμένει σε σχετικά μικρό ποσοστό: το 88% της 
ομάδας βαρέως αναπηρίας είναι οικονομικά ανενεργό, σε σύγκριση με το 66% των ατόμων με 
περιορισμένη αναπηρία και το 26% της μη ορατής αναπηρίας. Η κατάσταση συσχετίζεται άμεσα με το 
γεγονός ότι σχεδόν το 90% της ομάδας με βαριές αναπηρίες προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Το 
ίδιο ποσοστό της ίδιας ομάδας δεν ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, μόνο το 24% 
των ατόμων αυτής της κατηγορίας, ηλικίας 25-64 ετών συμμετείχε τους τελευταίους 12 μήνες σε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, σε σύγκριση με το 37% του γενικού πληθυσμού.  
Η Ρουμανία έχει το υψηλότερο επίπεδο φτώχειας των απασχολούμενων ατόμων με αναπηρία στην 
ΕΕ-27. Το 2018, η ρουμανική αξία ήταν σχεδόν διπλή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο -11%. 
Μια άλλη πραγματικότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι το 44% των ατόμων με 
περιορισμένη αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι αυτοαπασχολούμενοι ή έχουν την ιδιότητα του 
μη αμειβόμενου οικογενειακού βοηθού. Πολλοί άνθρωποι αυτής της κατηγορίας προσλαμβάνονται 
σε θέσεις εργασίας που δεν παρέχουν επαρκές εισόδημα για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Σπάνια 
επωφελούνται από ειδική ή υψηλής ειδίκευσης απασχόληση.  Αυτή είναι η άμεση συνέπεια των 
ανισορροπιών στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και των διακρίσεων. Το αντιπροσωπευτικό 
συνδικαλιστικό σύστημα δεν είναι ενεργό για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία και 
η πρόταση για συλλογική σύμβαση εργασίας σε εθνικό επίπεδο για εργαζόμενους με αναπηρία δεν 
έχει διερευνηθεί ποτέ. Η προστατευόμενη απασχόληση είναι υποανάπτυκτη και δεν περιλαμβάνει 
επαρκώς. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί για να αποφευχθεί ο διαχωρισμός σε 
εξουσιοδοτημένες προστατευόμενες μονάδες (APU) ή κοινωνικές επιχειρήσεις (ISE). Οι δημόσιες 
αρχές μπορούν να πραγματοποιήσουν εξαγορά προϊόντων ή υπηρεσιών APU ή ISE, αλλά στην 
πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Το APU πρόσφατα επηρεάστηκε αρνητικά από αλλαγές νόμου 
που εξαλείφουν τη δυνατότητα για τους εργοδότες που δεν προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία να 
επιλέξουν την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από αυτήν την ομάδα. Οι διευκολύνσεις που 
προσφέρθηκαν στις κοινωνικές επιχειρήσεις που εισήχθησαν ήταν απλώς συγκυριακές, εξαρτώμενες 
από την ύπαρξη ευρωπαϊκών κεφαλαίων.  
Υπάρχει επί του παρόντος ένα μέσο που ενθαρρύνει τους εργοδότες να προσλάβουν άτομα με 
αναπηρία χορηγώντας επιδοτήσεις, ωστόσο αυτή η μέθοδος δεν είναι αρκετά ελκυστική για τους 
εργοδότες. Στο δημόσιο τομέα, αν και υπάρχει υποχρέωση πρόσληψης από αυτήν την κατηγορία, το 
επίπεδο απασχόλησης είναι πολύ χαμηλό. Ο προϋπολογισμός που συλλέγεται από τα ποσά που 
καταβάλλουν οι εργοδότες που δεν προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία δεν χρησιμοποιείται για την 
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ανάπτυξη απασχόλησης αυτών των ατόμων. Η έλλειψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία στην 
εργασία μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως: 

● Ανεπαρκή πρόσβαση σε τεχνολογίες και επιχορηγήσεις 
● Η έλλειψη υπηρεσιών υποβοηθούμενης απασχόλησης 
● Έλλειψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση εύλογης προσαρμογής στη δουλειά 
● Οι κανονισμοί για την ιατρική εργασίας δεν είναι αρκετά συγκεκριμένοι για να εξασφαλίσουν 

καλύτερη προσαρμοστικότητα στην αγορά εργασίας.  
● Καμία προηγούμενη εθνική εκστρατεία για την προώθηση λογικής προσαρμογής στην 

εργασία ή άλλων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.  
● Περιορισμένη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε προγράμματα κατάρτισης 

ενηλίκων 
Στη Ρουμανία, προς το παρόν δεν υπάρχει μηχανισμός επαγγελματικής αξιολόγησης για άτομα με 
αναπηρία και η εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι προσαρμοσμένη στις αναπηρία αυτής της ομάδας. 
Προσεγγίζουν την αγορά εργασίας χωρίς καμία ιδέα για τις ικανότητες, τους περιορισμούς και τις 
προσδοκίες τους.  
Η προετοιμασία για την αγορά εργασίας θα μπορούσε να βελτιωθεί με μια επαγγελματική αξιολόγηση 
που θα προσδιορίζει τις εργασιακές ικανότητες των ατόμων με αναπηρία καθώς οι δυνατότητές τους 
δεν αξιολογούνται πραγματικά ούτε στο σύστημα κοινωνικής προστασίας ούτε στην απασχόληση. Η 
νομοθεσία κατάρτισης ενηλίκων απαιτεί την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να 
εξασφαλίζεται ίση και αμερόληπτη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία. 
 

 

3.2 Τα υφιστάμενα και σχετικά «καυτά θέματα» σχετικά με την ενσωμάτωση   
των ατόμων με αναπηρίες στον χώρο εργασίας 

 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
Με βάση την τελευταία έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2021 (Υπουργείο Εργασίας) για άτομα με 
αναπηρία, τα ενδεικτικά στοιχεία που διατίθενται για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τα οποία 
τοποθετούνται τα άτομα με αναπηρία είναι:  

● 30 άτομα εργάζονται σε εστιατόρια “γρήγορου φαγητού”, 
● 130 άτομα εργάζονται σε σούπερ μάρκετ, φούρνους και καταστήματα φρούτων, 
● 10 άτομα εργάζονται σε αγροτικές καλλιέργειες και νηπιαγωγεία, 
● 30 άτομα εργάζονται σε Κοινοτικά Συμβούλια, Δήμους, Νοσοκομεία, Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού, Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Παραολυμπιακούς Αγώνες. 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
Μια Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Μάιο-Ιούνιο του 2021, με στόχο να 
ολοκληρώσει τις ακόλουθες εργασίες:  
• Παρακολούθηση της εφαρμογής του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού πλαισίου σχετικά με την 

προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, 
• διατύπωση προτάσεων για γενική πολιτική, κανονιστικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένες δράσεις 

για την προσβασιμότητα, παροχή συμβουλών για συναφή θέματα και διαβούλευση για το σκοπό 
αυτό με τη δημόσια διοίκηση, την κοινωνία των πολιτών και το κίνημα για άτομα με αναπηρία, 

• προτείνει την ανάπτυξη και την ενημέρωση των προτύπων προσβασιμότητας σε όλους τους 
τομείς, όπως το φυσικό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και στις επικοινωνίες, τις 
μεταφορές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και συμβουλεύει οδηγίες για την εφαρμογή τους, 

• συνεργασία με τον μηχανισμό συντονισμού στην κυβέρνηση για την υποβολή προτάσεων για την 
εφαρμογή και την αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
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αναπηρίες, 
• συμμετοχή στις νομοθετικές επιτροπές για την προετοιμασία σχεδίων νόμων που συμμετέχουν 

στις επιτροπές σύνταξης για την προετοιμασία διατάξεων για τη σύνταξη νομοσχεδίων που 
σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του ή γνωμοδοτεί για σχετικές διατάξεις και διατυπώνει τη γνώμη 
του σχετικά με τη συμβατότητα αυτών των προτάσεων με η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
και το προαιρετικό πρωτόκολλό της (νόμος αρ. 4074/2012, A'88), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
ανάλυση επιπτώσεων στον κανονισμό, 

• ενημερώνεται από τις περιφερειακές επιτροπές προσβασιμότητας και την κεντρική επιτροπή 
προσβασιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 4074 παράγραφος 4 
του κανονισμού, και ενημερώνεται από τις περιφερειακές επιτροπές προσβασιμότητας και την 
κεντρική επιτροπή προσβασιμότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Η Επιτροπή ενημερώνεται 
για την Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας και την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας 
των άρθρων 18 και 19 του Νόμου. 4495/2017 (Α '167) και κάθε Επιτροπή Προσβασιμότητας και 
Ζητημάτων Ατόμων με Αναπηρία που έχει συσταθεί στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και 
τις τοπικές αρχές για θέματα Προσβασιμότητας και εφαρμογής του νόμου. 4074/2012, 

• δημιουργία ομάδων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
για τη δημιουργία ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αποκατάστασης και καθορισμό του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας και εποπτείας της εργασίας τους, 

• καταρτίζει και υποβάλλει σύμφωνα με την παράγραφο (α), για οργάνωση και εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του, 

• εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της, 

• ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα που σχετίζονται με την 
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής σε συνεργασία 
με τα αρμόδια υπουργεία και, 

• παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης καθώς και διοργάνωση συνέδριων και σεμιναρίων, 
ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με συναφή ιδρύματα και οργανισμούς. 
 

ΙΤΑΛΙΑ 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής με την εγκύκλιο 19/2020 ανέστειλε την υποχρέωση 
πρόσληψης ατόμων με αναπηρία για εργοδότες, λόγω της έκτακτης ανάγκης COVID -19. 
Η πανδημική κρίση που περνά η χώρα, με κλεισίματα και μεγάλες μειώσεις των ωρών εργασίας σε 
εμπορικές, βιομηχανικές, υπηρεσίες και δραστηριότητες εφοδιαστικής, με τη συνεπακόλουθη χρήση 
των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας COVID-19, συνεπάγονται σοβαρές δυσκολίες στην ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία στις εταιρείες και οργανισμούς. 
Η υποχρέωση αναστέλλεται για όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων ένταξης μισθών για επείγοντα 
περιστατικά Covid-19, αναλογικά με την ουσιαστικά ανασταλμένη δραστηριότητα εργασίας και τον 
αριθμό των ωρών που ενσωματώνονται για την ενιαία επαρχιακή περιοχή στην οποία επιμένει η 
σχετική μονάδα παραγωγής ή ως προς την ποσότητα μειωμένες ώρες αναλογικά. Η υποχρέωση του 
εργοδότη να υποβάλει το αίτημα εκκίνησης στις εδαφικά αρμόδιες στοχευμένες υπηρεσίες 
τοποθέτησης θεωρείται ότι αποκαταστάθηκε όταν υποχωρήσει η κατάσταση κρίσης, βοηθούμενη από 
τα συμπληρωματικά εργαλεία που υπαγορεύονται για τον Covid-19. Μόλις τελειώσει η κατάσταση 
κρίσης με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών μέσων αποζημίωσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ο εργοδότης 
θα έχει και πάλι την υποχρέωση να υποβάλει το αίτημα για εκκίνηση στις εδαφικά αρμόδιες 
στοχευμένες υπηρεσίες τοποθέτησης. 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ZAZ) που υποβάλλουν αίτηση για υποστήριξη από το Κρατικό 
Ταμείο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (PFRON) δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν 
αντίγραφα συμβάσεων που δεν έχουν συνάψει εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού. Μια τέτοια 
αλλαγή προβλέπεται από τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2020, που ψηφίστηκε από το Sejm, για την 
τροποποίηση της πράξης για ειδικές λύσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και 
την καταπολέμηση του COVID-19, άλλων μολυσματικών ασθενειών και καταστάσεων κρίσης που 
προκαλούνται από αυτές (δηλ. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 2020, σημείο 1842, όπως 
τροποποιήθηκε), δηλαδή ειδική πράξη covid. Κατά κανόνα, σύμφωνα με το άρθ. 15α της ειδικής 
πράξης, η αποζημίωση από το PFRON οφείλεται στα Κέντρα Επαγγελματικής Ανάπτυξης των οποίων 
τα έσοδα από παραγωγικές και υπηρεσίες έχουν μειωθεί και δεν μπορούν να καλύψουν τις αμοιβές 
των εργαζομένων με αναπηρία. Μέχρι τώρα, η αποζημίωση κάλυπτε μόνο την αμοιβή που 
καταβλήθηκε, αλλά μετά την αλλαγή θα καλύπτει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την 
απασχόληση ατόμων με αναπηρία. 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
καθώς και αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Οι 
τρέχουσες υπηρεσίες απασχόλησης που προσφέρονται είναι φτωχές ως προς το περιεχόμενο και η 
ενσωμάτωσή τους με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες είναι περιορισμένη.  
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης μεταξύ των ενεργών ατόμων 
με αναπηρία καθώς και μεταξύ των εργοδοτών σχετικά με τη σημασία της ένταξης αυτής της 
κατηγορίας στην αγορά εργασίας. Η ικανότητα αυτοαξιολόγησης των ευκαιριών απασχόλησης των 
ατόμων με αναπηρία θεωρείται το βασικό στοιχείο σε αυτήν τη συζήτηση. Η αδύναμη 
αυτοαξιολόγηση, μαζί με ένα παθητικό σύστημα κοινωνικής βοήθειας, χωρίς ερεθίσματα για την 
απασχόληση, είναι μεγάλοι αποτρεπτικοί παράγοντες για άτομα με αναπηρία που αναζητούν 
εργασία. 

 

 

 

3.3 Ιδρύματα και οργανισμοί που παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές, συνηγορία ή 
υποστήριξη για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κοινωνικά και εργασιακά πλαίσια 

 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
Πολλοί ιδιωτικοί οργανισμοί σε εθνικό επίπεδο προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες προκειμένου να 
τους προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες στη ζωή τους και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για την ΕΚΕ 
(Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά σε αυτόν τον τομέα, 
καθώς υπάρχει έλλειψη διαδικτυακών δεδομένων για την υποστήριξη αυτών των ολοκληρωμένων 
ενεργειών. Για παράδειγμα, με βάση την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου 
(2019), μέσω του δικού της Κέντρου Καινοτομίας  IDEA, μια κινητήρια μηχανή για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και ένας κόμβος επιχειρηματικότητας για νέους Κύπριους επιχειρηματίες, υποστηρίζει 
την ένταξη ατόμων με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο, παρέχοντας στις νεοσύστατες επιχειρήσεις με 
διαδικτυακή πλατφόρμα και συσκευές, κατάλληλες για άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, παρόλο που 
αυτό αναφέρεται, δεν παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες για την επεξήγηση αυτών των 
στρατηγικών και μεθόδων εργασίας. Το εθνικό σύστημα φαίνεται να έχει έλλειψη διαδικτυακών 
δεδομένων σχετικά με τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας που παρέχονται σε άτομα με αναπηρίες στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (δηλ., θέση, κατάσταση, κ.λπ.). Επιπλέον, κάποιοι άλλοι εργάζονται σε 
συνεργεία αυτοκινήτων, παιδικές χαρές, βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, πισίνες, τυπογραφεία, 
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εργοστάσια γραφικής ύλης, γραφεία ελέγχου, καταστήματα λιανικής κ.λπ. Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Εργασίας, η πρόσληψη ατόμων με αναπηρία αναβαθμίζει τη δημόσια εικόνα της εταιρείας (Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη), καλλιεργεί μια θετική ατμόσφαιρα μεταξύ των εργαζομένων και αυξάνει τη 
δέσμευση των πελατών της εταιρείας. Η πρόσληψη και η θέση των ατόμων με αναπηρία σε 
οργανισμούς πραγματοποιείται λόγω του Σχεδίου Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, από το 
οποίο το ετήσιο ποσό για κάθε πρόγραμμα κυμαίνεται από 11.500€ έως 15.900€ και υποστηρίζονται 
370 άτομα με αναπηρία. Το Σχέδιο υποστηρίζει επίσης την παρουσία εκπαιδευτών εργασίας εντός των 
οργανισμών, οι οποίοι είναι εκεί για να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν άτομα με αναπηρία στο 
εργασιακό τους περιβάλλον. Ο ρόλος των συμβούλων εργασίας είναι κυρίως να υποστηρίξουν την 
κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των εργαζομένων με αναπηρίες, να διατηρήσουν ένα 
παραγωγικό και ασφαλές περιβάλλον μέσα στην οργανωτική κουλτούρα, να διατηρήσουν καλές 
σχέσεις μεταξύ αυτών και του προσωπικού και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Σε 
συνεργασία με τον οργανισμό που προσλαμβάνει, παρέχουν επίσης επαγγελματικό προσανατολισμό 
και κατάρτιση, με βάση τις ανάγκες των ατόμων.  
Επιπλέον, ο Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα (Κυπριακός Φαρμακευτικός Οργανισμός Ltd), σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, προσλαμβάνει άτομα με διανοητική αναπηρία 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστηριζόμενης Απασχόλησης, με στόχο την υποστήριξη ατόμων με 
διανοητική αναπηρία στην ένταξή τους στην ανοιχτή αγορά εργασίας.  
Με τη βοήθεια των υπευθύνων καθοδήγησης του Ιδρύματος, τα άτομα συνοδεύονται και 
εκπαιδεύονται στην εργασία τους μέχρι να ανεξαρτητοποιηθούν και να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της εργασίας και στις συνθήκες. Οι υπάλληλοι καθοδήγησης συνεχίζουν να υποστηρίζουν 
τα άτομα επισκεπτόμενοι τον χώρο εργασίας και επιλύοντας πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες. Σε 
περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι χάσουν τη δουλειά τους, είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν 
στις δραστηριότητες του Ιδρύματος μέχρι να ενθαρρυνθούν σε άλλη εργασία. 

 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Στην ελληνική κοινωνία, το αρμόδιο όργανο για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία είναι το 
Υπουργείο Παιδείας. Αλλά στον τομέα της κατάρτισης, αν και θεωρητικά λειτουργεί εδώ και αρκετές 
δεκαετίες, στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό είναι προφανές καθώς ο σχετικός νόμος θεσπίστηκε 
μόλις το 2008 (Νόμος 3699/2008). Συγκεκριμένα, υπάρχουν ειδικά εργαστήρια επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα με αναπηρία. Οποιοσδήποτε έχει σοβαρές μαθησιακές 
δυσκολίες μπορεί να εγγραφεί σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το 
κατάλληλο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια γενική ή 
ειδική εκπαίδευση. Τα μαθήματα διαρκούν 5-8 χρόνια και έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση. Εκτός 
από τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, τα άτομα αποκτούν γενικές ακαδημαϊκές, κοινωνικές 
δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και προεπαγγελματικές δεξιότητες. Παρακολουθούν επίσης μαθήματα 
κατάλληλα για κάθε τύπο αναπηρίας. Στο τέλος των μαθημάτων, τα άτομα λαμβάνουν δίπλωμα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιστοποιητικό επαγγελματικού επιπέδου 1. 
 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Η δημόσια διοίκηση στην Ιταλία πρέπει να προσλάβει άτομα με αναπηρίες στην υποχρεωτική 
ποσόστωση που προβλέπει ο νόμος και να τηρήσει συγκεκριμένους περιορισμούς για την πρόσληψη 
σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών πρόσληψης σε δημόσιες διοικήσεις. Εκτός από τον 
δημόσιο τομέα, υπάρχουν και άλλες μορφές ένταξης των ατόμων με αναπηρία που κερδίζουν έδαφος 
τα τελευταία χρόνια. 
Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, για παράδειγμα, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία από κοινωνική και εργασιακή άποψη. 
Αποτελούν όργανο ένταξης και ανάπτυξης, συλλογικά και υποκειμενικά, βασισμένα στην αναγνώριση 
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των δικαιωμάτων κάθε εργαζομένου. Ο συνεταιρισμός βασίζεται σε ένα μοντέλο που μπορεί να 
υποστηρίξει την πορεία χειραφέτησης των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενθαρρύνει μια 
ενεργό προσέγγιση και προωθεί μια διαδικασία ανάπτυξης που στοχεύει στην κατάκτηση τρόπων 
ζωής και συμπεριφοράς, όσο το δυνατόν περισσότερο αυτοπροσδιοριζόμενη. Παρόλο που υπάρχει 
μια διάσταση που συνδέεται με την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, ο συνεταιρισμός δρα 
πάνω απ 'όλα σε κοινωνικούς και συμμετοχικούς όρους, δεδομένου ότι είναι προσεκτικός στην 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του και σκοπεύει να προωθήσει την 
ευημερία τους. 
Πράγματι, ο κύριος στόχος του είναι η δημιουργία ειδικών ευκαιριών κατάρτισης για άτομα με 
αναπηρίες, σε διάφορους οικονομικούς τομείς όπως η γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Με 
αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται επίσης το γενικό συμφέρον της κοινότητας, το οποίο τείνει στην 
ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των πολιτών, μέσω της διαχείρισης των κοινωνικών 
υπηρεσιών, της υγείας και της εκπαίδευσης. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός καθίσταται έτσι ένα 
ιδιαίτερα κατάλληλο περιβάλλον για την παροχή αποτελεσματικών απαντήσεων στα εργασιακά 
ερωτήματα των ατόμων με αναπηρία, επειδή προσφέρει μια εξατομικευμένη διαδρομή, ικανή να 
προσφέρει τεχνικές δεξιότητες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων καθηκόντων και την 
αντιμετώπιση της εργασίας. αβεβαιότητα, ανασφάλεια και άγχος, που προκύπτουν από την εργασία. 
Συγκεκριμένα, το μοντέλο κοινωνικής συνεργασίας προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες: 

● προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εργαζομένους, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην αγορά εργασίας, μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και ενεργητικής 
μάθησης στον τομέα, 

● προσφέρει συμβουλές για προσανατολισμό και, εάν είναι απαραίτητο, την επαγγελματική 
επανεκπαίδευση των χρηστών του, 

● δημιουργεί σχέσεις με την τοπική κοινότητα, που χαρακτηρίζονται από ευελιξία υπηρεσιών 
και ισχυρό κίνητρο του προσωπικού, το οποίο είναι ειδικά εκπαιδευμένο να εργάζεται με 
άτομα με αναπηρία, 

● μπορεί να συνάψει συμφωνίες με εταιρείες για τη λήψη παραγγελιών·σε αυτήν την 
περίπτωση, ο υπάλληλος προσλαμβάνεται από τον τελευταίο, αλλά δανείζει την εργασία του 
εντός του συνεταιρισμού, 

● σχεδιάζει και ακολουθεί την ενεργοποίηση επαγγελματικών εμπειριών εκτός συνεταιρισμού, 
μέσω συμφωνιών με τις δομές και τις οντότητες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 

● παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διάφορες μορφές υποστήριξης για επιχειρήσεις, 
καθώς και συγκεκριμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για συναδέλφους που αλληλεπιδρούν 
με τον εργαζόμενο και για δραστηριότητες παρακολούθησης. 

Συνοψίζοντας, ο κοινωνικός συνεταιρισμός: ασχολείται με την προώθηση της κοινωνικής 
αναγνώρισης των ανθρώπινων αναγκών, ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών, 
βελτιώνει το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, επιτρέπει την κατασκευή ενός 
δομημένου και συνεχούς έργου, βασισμένου στις ανάγκες των ατόμων χρήστες. 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 

● Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (Γραφείο του κυβερνητικού 
πληρεξούσιου για άτομα με αναπηρία) 

Το κυβερνητικό πληρεξούσιο για άτομα με αναπηρία ασκεί ουσιαστική εποπτεία επί της εκτέλεσης 
καθηκόντων βάσει του νόμου της 27ης Αυγούστου 1997 για την επαγγελματική και κοινωνική 
αποκατάσταση και την απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - λογαριασμούς και κανονισμούς, πώς να αποκτήσετε το 
καθεστώς ατόμου με αναπηρία - διαδικασία, πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία - ίδρυση δικής σας επιχείρησης, διευθύνσεις υποστηριζόμενων επιχειρήσεων 
απασχόλησης, κέντρα επαγγελματικής ανάπτυξης. Καθώς και πολλές δημοσιεύσεις για θέματα που 
σχετίζονται με την αναπηρία. 
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Για την περαιτέρω εμβάθυνση της Δευτερογενούς Έρενας, το κεφάλαιο προσφέρει μια επισκόπηση των 
τεχνικών, των μεθόδων και των πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο για τη δημιουργία ενός μέλλοντος 
ισότητας στην Ευρώπη. 

● Κρατικό Ταμείο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (PFRON) 
Ο οργανισμός υπάρχει από το 1991, και είναι ένα ταμείο ειδικού σκοπού, οι πόροι του οποίου 
διατίθενται για την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία και την 
απασχόλησή τους. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τα καθήκοντα του ταμείου 
για τα τρέχοντα έτη, προγράμματα της ΕΕ, καθώς και επιλογές χρηματοδότησης και επιστροφής 
χρημάτων.  

● Polski Związek Niewidomych (Πολωνική Ένωση Τυφλών) 
Είναι μια οργάνωση που λειτουργεί προς όφελος των τυφλών και των ανθρώπων που χάνουν την 
όρασή τους, φροντίζει για τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο οργανισμός είναι ένας αποτελεσματικός, 
ικανός και οικονομικά ανεξάρτητος υποστηρικτής αυτής της ομάδας ανθρώπων. Βοηθά τους τυφλούς, 
με μειωμένη όραση και τους συγγενείς τους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ζωής. Ο 
οργανισμός παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση και την κοινωνική 
ένταξη. Διοργανώνει ατομικές και ομαδικές εκπαιδεύσεις, κατά τις οποίες συζητούνται σημαντικά 
προβλήματα, π.χ. τα πρότυπα λειτουργίας των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση στην 
Πολωνία, η εκπαίδευση της κοινωνίας σε αυτόν τον τομέα.  

● Polski Związek Głuchych (Πολωνική Ένωση Κωφών)  
Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που συνδέει κωφούς και βαρήκοους καθώς και άλλα άτομα που 
ανήκουν στην κοινότητα των κωφών. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους κωφούς και τους βαρήκοους 
σε όλες τις πτυχές της ζωής.  

● Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (Οργανισμός Φροντίδας Τυφλών) 
Ο Οργανισμός Φροντίδας Τυφλών είναι κοινωφελής οργανισμός. Στόχος του είναι η παροχή 
ολοκληρωμένης φροντίδας σε τυφλούς και με μειωμένους όρους. Διδάσκει, εκπαιδεύει, αποκαθιστά 
και τους βοηθά να βρουν τον σκοπό τους στον κόσμο. Παρέχει επίσης πνευματική και θρησκευτική 
φροντίδα. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί/ιδρύματα που σχετίζονται με την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία σε κοινωνικά και εργασιακά πλαίσια στην Πολωνία. Ολόκληρη η λίστα μπορεί να βρεθεί 
εδώ: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje  
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Η Εθνική Αρχή για τα Άτομα με Αναπηρία είναι το εξειδικευμένο όργανο της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης που συντονίζει, από κεντρικό επίπεδο, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ειδική 
προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Αναπτύσσει τις πολιτικές, τις 
στρατηγικές και τα πρότυπα για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 
παρακολουθεί την επιβολή των κανονισμών στον τομέα των αρμοδιοτήτων του και ελέγχει τις ειδικές 
δραστηριότητες προστασίας που αναλαμβάνονται για τα άτομα με αναπηρία. Η Εθνική Αρχή για τα 
Άτομα με Αναπηρία έχει, στη δομή της, την Ανώτερη Επιτροπή Αξιολόγησης για ενήλικες με αναπηρία, 
η οποία λαμβάνει αποφάσεις προκειμένου να διευθετήσει τις προσφυγές κατά των πιστοποιητικών 
που καθορίζουν το βαθμό αναπηρίας, που εκδίδονται από τις επιτροπές του νομού ή τις επιτροπές 
των συνοικιών του Βουκουρεστίου.  
Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Αποτροπή και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Ατόμων 
Με Αναπηρίες υπάγεται επίσης στην Εθνική Αρχή Ατόμων με Αναπηρία. 
 
 
 

4. Στρατηγικές για την δημιουργία ενός μέλλοντος ισότητας 
στην Ευρώπη 
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4.1 Εθνική νομοθεσία σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
Η σχετική νομοθεσία στην Κύπρο είναι ένας νόμος για την παροχή ατόμων με αναπηρία (2000), που 
ορίζει τα δικαιώματα των ατόμων αυτών να εργάζονται υπό δίκαιη μεταχείριση και ίσες συνθήκες 
εργασίας στο εργασιακό περιβάλλον. Ο Νόμος αναδεικνύει επίσης τις πολιτικές και ηθικές ευθύνες 
και δέσμευση μέσω της προώθησης διαφόρων αρχών και δράσεων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την 
ενδυνάμωση και διασφάλιση της ισότητας και της πρόσβασης σε μια ποιοτική ζωή. Μεταξύ άλλων, 
μερικές από αυτές τις αρχές αναφέρονται:  

● Πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες (π.χ., οικονομικές, κοινωνικές, κλπ.)  
● Πρόσβαση σε διάφορες δραστηριότητες (π.χ., κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές, 

δημιουργικές, κλπ.) 
● Δημιουργία προγραμμάτων απασχόλησης 
● Πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας 
● Πρόσβαση στις μεταφορές 

Επιπλέον, όπως δηλώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, ο Νόμος για 
την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία σε δημόσια τμήματα και οργανισμούς (2009) είναι ένα θετικό 
μέτρο, που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης της συγκεκριμένης 
ομάδας ατόμων, δημιουργώντας υποχρέωση των δημόσιων οργανισμών να προσλάβουν έως και το 
10% των κενών τους θέσεων, άτομα με αναπηρία που πληρούν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. 
Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία είναι ο υπεύθυνος φορέας που αναλαμβάνει 
την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο. Οι κύριες αρμοδιότητες 
του δημόσιου Τμήματος είναι:  

● Η παροχή αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων αναπηρίας και λειτουργικότητας 
● Η παροχή κοινωνικών παροχών σε άτομα με αναπηρίες 
● Η παροχή άμεσης και έμμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και άλλων υπηρεσιών 

υποστήριξης 
● Συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού νομικού πλαισίου σχετικά με την απασχόληση 
ατόμων ειδικών κατηγοριών (άτομα με αναπηρία, συγγενείς ατόμων με αναπηρία, παιδιά ατόμων με 
αναπηρία και θύματα πολέμου) αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ψηφίστηκε ο νόμος 2643/1998, ο οποίος εξασφάλισε συνθήκες διαφάνειας και 
αντικειμενικότητας στο σύστημα υποχρεωτικής τοποθέτησης ατόμων από προστατευόμενες 
κατηγορίες σε θέσεις εργασίας, καθορίζοντας αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης (πόντους) με βάση 
την ηλικία του προστατευόμενου προσώπου, την οικογενειακή κατάσταση , οικονομική κατάσταση, 
τυπικά προσόντα και ποσοστό αναπηρίας, εάν είναι άτομα με αναπηρίες. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους για τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία, ψηφίστηκε μια 
σειρά νόμων, όπως ο νόμος 2956/2001, ο νόμος 2972/2001, ο νόμος 3051/2002, ο νόμος 3227/2004 
και ο νόμος 3454 /2006, που εισήγαγε περαιτέρω αλλαγές στο Ν. 2643/1998, προκειμένου να καταστεί 
ευνοϊκότερο και αποτελεσματικότερο για τα άτομα με αναπηρία. 
Επιπλέον, ο νόμος 3304/2005 διασφαλίζει περαιτέρω τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
κατοχυρώνοντας νομικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ενσωματώνοντας στο ελληνικό εσωτερικό 
δίκαιο την οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικός προσανατολισμός στον 
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τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3304/2005, ορίζεται το 
πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
Συγκεκριμένα: 
• καθορίζονται οι συνθήκες πρόσβασης στην απασχόληση και η απασχόληση γενικά, 

συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον 
τομέα δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και οι 
συνθήκες υπηρεσίας και επαγγελματικής εξέλιξης, 

• πρόσβαση σε όλους τους τύπους και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, 
επαγγελματικής κατάρτισης, περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής εργασιακής εμπειρίας, 

• καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης και οι συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την απόλυση και την αμοιβή.  

Επίσης, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, το άρθρο 10 του ν. 3304/2005, 
απαιτεί από τους εργοδότες να κάνουν λογικές προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία και ορίζει ότι: 
Ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπου ενδείκνυται, για να επιτρέψει στα 
άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση, να εκτελούν και να αναπτύσσονται σε μια δουλειά, καθώς 
και να συμμετέχουν σε επαγγελματική κατάρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν 
επιβάλλουν δυσανάλογο βάρος στον εργοδότη. Η δυσανάλογη επιβάρυνση δεν θεωρείται 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται από μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία. 
Επιπλέον, έχουν εκδοθεί διάφορες υπουργικές αποφάσεις που ανακοινώνουν διάφορα προγράμματα 
σχετικά με την απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για προγράμματα επιδότησης για τους 
εργοδότες για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, προγράμματα επιδότησης για νέους 
ελεύθερους επαγγελματίες για άτομα με αναπηρία και γενικότερα προγράμματα που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Υπάρχουν πολλές νομικές πράξεις σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία στην Ιταλία: Ο νόμος 68 του 1999 "Κανόνες για το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με 
αναπηρία" δεν αντιπροσωπεύει μόνο την υπέρβαση της προηγούμενης νομοθεσίας αλλά 
εγκαταλείπει την καθαρά φιλοσοφία ευημερίας του δικαίου 482/68 "Γενική πειθαρχία της 
υποχρεωτικής πρόσληψης σε δημόσιες διοικήσεις και ιδιωτικές εταιρείες" και δημιουργεί νέους 
κανόνες θέτοντάς τους στην αρχή της στοχευμένης τοποθέτησης ατόμων με αναπηρίες που σέβονται 
το εργασιακό δυναμικό του εργαζομένου χωρίς ταυτόχρονα να τιμωρούν τις προσδοκίες των 
εταιρειών που τους προσλαμβάνει. Με στοχευμένη τοποθέτηση, αναφερόμαστε σε αυτό το 
συγκρότημα τεχνικών και υποστηρικτικών εργαλείων που επιτρέπουν την προληπτική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικής ικανότητας του εργαζομένου και την ενεργοποίηση όλων των δραστηριοτήτων 
(ανάλυση χώρου εργασίας, μορφές υποστήριξης, θετικές ενέργειες και επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και τις διαπροσωπικές σχέσεις στην καθημερινή εργασία και τους 
χώρους σχέσεων) που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό μιας θέσης εργασίας κατάλληλης για 
αυτές τις ικανότητες (άρθρο 2 Νόμος 68/99). Οι προθέσεις του νομοθέτη είναι να ρυθμίσει την 
τοποθέτηση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εργασίας για 
αυτούς ως θεμελιώδες στοιχείο για την κοινωνική ένταξη και την ποιότητα ζωής. Το Σύνταγμα, στην 
τέχνη. 4 παράγραφος 1, αναφέρει ότι "«η Δημοκρατία αναγνωρίζει το δικαίωμα εργασίας σε όλους 
τους πολίτες και προωθεί τις συνθήκες που καθιστούν αυτό το δικαίωμα αποτελεσματικό ". Με 
άλλα λόγια, αναγνωρίζει το δικαίωμα στην εργασία ως στόχο που πρέπει να επιτευχθεί μέσω της 
άμεσης δέσμευσης των δημόσιων αρχών με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την 
επίτευξή του. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς η προσωπική και κοινωνική ανάκαμψη ενός 
ατόμου με ψυχική διαταραχή είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας που καταλήγει στην απασχόληση 
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αλλά δεν τελειώνει εκεί. Η αξιοπρεπής εργασία είναι δικαίωμα κάθε ατόμου, επηρεάζοντας άμεσα 
την ποιότητα του σχεδίου ζωής του καθενός: αυτοπραγμάτωση, ασφάλεια εισοδήματος, 
κοινωνικοποίηση στο χώρο εργασίας και απόλαυση των δικαιωμάτων της ελευθερίας που 
αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά του κοινωνικού συμφώνου που θεμελιώνει τη σύγχρονη κοινωνία. 
Συγκεκριμένα, η ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων είναι καλή επειδή αυξάνει την κοινωνική συνοχή, 
και επομένως, μειώνεται ριζικά η προκατάληψη προς αυτούς τους ανθρώπους και βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής. 
Εκτός από την πιθανή παρουσία εντός κοινωνικών συνεταιρισμών, άτομα με αναπηρία μπορούν 
επίσης να απασχοληθούν σε εταιρείες. Η πρώτη νομοθεσία που διέπει αυτήν την ευκαιρία, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, ήταν ο νόμος 482 της 2ης Απριλίου 1968, που ονομάζεται υποχρεωτική 
εργοδότηση. Ο νόμος αυτός, ωστόσο, αποδείχθηκε αναποτελεσματικός και παρέμεινε ανεφάρμοστος, 
λόγω των πολυάριθμων κρίσιμων ζητημάτων που παρουσίαζε. Πρώτον, δεν υπήρχε αντιστοιχία 
μεταξύ των δεξιοτήτων του εργαζομένου και των αναγκών του οργανισμού. Επιπλέον, δεν υπήρχαν 
μορφές υποστήριξης και κατεύθυνσης για τον νέο εργαζόμενο που είχε κάποια μορφή αναπηρίας στο 
εργασιακό περιβάλλον και, μερικές φορές, θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν αντικειμενικοί 
περιορισμοί, οι οποίοι εμπόδιζαν την παραμονή του (αρχιτεκτονικά εμπόδια, για παράδειγμα). 
Όλοι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν στην υπέρβαση της νομοθεσίας, η οποία αντικαταστάθηκε από το νόμο 
68 της 12ης Μαρτίου 1999, που ονομάζεται στοχευμένη τοποθέτηση εργαζομένων με αναπηρίες σε 
οργανισμούς/εταιρείες. Το στοιχείο της συνέχειας, με τον προηγούμενο νόμο, είναι η υποχρέωση των 
εργοδοτών να διασφαλίζουν την παρουσία ενός ποσοστού εργαζομένων με αναπηρία, ανάλογα με 
τον αριθμό των εργαζομένων. Οι αριθμοί κατανέμονται ως εξής: ένας υπάλληλος με αναπηρία, για 15 
υπαλλήλους, δύο υπάλληλοι με αναπηρία εάν οι υπάλληλοι βρίσκονται εντός πενήντα μονάδων, και 
το 7% του εργατικού δυναμικού για μεγαλύτερους οργανισμούς. Η καινοτόμος πτυχή είναι η αλλαγή 
προοπτικής, η οποία μπορεί να συνοψιστεί με τη μετάβαση από την υποχρεωτική τοποθέτηση στην 
στοχευμένη τοποθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσληψη δεν είναι πλέον ένας μηχανικός συνδυασμός, 
αλλά το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, εκτός από τους 
εργαζόμενους με αναπηρία και τους εκπροσώπους των οργανώσεων. 

 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Υπάρχουν πολλές νομικές πράξεις σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία στην Πολωνία: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Dz.U.97.123.776 z późn. zm. (Πράξη της 27ης Αυγούστου 1997 
για την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση και την απασχόληση ατόμων με αναπηρία) 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Πράξη κοινωνικής υποστήριξης της 12ης 
Μαρτίου 2004) 
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) (Κανονισμός της 15ης 
Ιουλίου 2003 του Υπουργείου Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής για τον ορισμό της 
αναπηρίας) 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań 
samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U Nr 187, poz. 1940) (Κανονισμός του Υπουργείου 
Κοινωνικής Πολιτικής, της 6ης Αυγούστου 2004, για τον καθορισμό των καθηκόντων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης του βοοειδούς, ο οποίος μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από το Κρατικό Ταμείο 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α. 187, στοιχείο 1940) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.) (Κανονισμός της 25ης 
Ιουνίου 2002 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής για τον καθορισμό των τύπων 
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εργασιών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Κρατικού Ταμείου Αποκατάστασης 
Ατόμων με Αναπηρία (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. 96, στοιχείο 861, όπως τροποποιήθηκε) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) (Κανονισμός της 25ης Μαρτίου 2004 του 
Υπουργείου Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής για εργαστήρια εργοθεραπείας 
(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , Αρ. 63, στοιχείο 587) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926) (Κανονισμός της 22ης Μαΐου 2003 του Υπουργείου 
Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής σχετικά με τις διαμονές αποκατάστασης (Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, Αρ. 100, στοιχείο 926) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. Nr 100, poz. 927) 
(Κανονισμός της 22ης Μαΐου 2003 του Υπουργείου Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής 
σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες χορήγησης άδειας απουσίας από την εργασία σε άτομα με 
σοβαρό ή μέτριο βαθμό αναπηρίας προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαμονή αποκατάστασης 
(Εφημερίδα της Κυβερνήσεων Αρ. 100, στοιχείο 927) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów 
wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz.1020 z 
późn. zm.) (Κανονισμός της 10ης Αυγούστου 2001 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας σχετικά με τα 
πρότυπα απαιτήσεων που αποτελούν τη βάση για τη διεξαγωγή δοκιμών και εξετάσεων (Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεων Αρ. 92, στοιχείο 1020, όπως τροποποιήθηκε) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad 
kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (DzU nr 13, poz. 114 z późn. zm.) 
(Κανονισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της 12ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την ανάγκη 
ειδικής αγωγής ή ατομικής διδασκαλίας παιδιών και εφήβων, καθώς και τους λεπτομερείς κανόνες 
παραπομπής των παιδιών στην ειδική αγωγή ή ατομική εκπαίδευση. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
Αρ. 13, στοιχείο 114, όπως τροποιήθηκε). 

 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Το άρθρο 50 του Συντάγματος της Ρουμανίας ορίζει ως εξής: “Τα άτομα με αναπηρία επωφελούνται 
από ειδική προστασία. Το κράτος αναπτύσσει μια εθνική πολιτική για τις ίσες ευκαιρίες, την 
πρόληψη και τη θεραπεία των αναπηριών, με σκοπό τη διασφάλιση της πραγματικής συμμετοχής 
των ατόμων με αναπηρία στην κοινοτική ζωή, τηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
έχουν οι γονείς και οι διαχειριστές.” Το σύστημα για την ειδική προστασία των ατόμων με αναπηρία 
ρυθμίζεται από βασικά νομοθετικά κείμενα - νόμους, διατάγματα, κυβερνητικά διατάγματα και 
δευτερεύοντα νομοθετήματα, τα οποία καθορίζουν μεθοδολογικές διατάξεις. 
Νόμος αρ. 448/2006 για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
εγγυάται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και στην παροχή εύλογης 
στέγασης στο χώρο εργασίας τους, σταδιοδρομίας και επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, όπου είναι 
απαραίτητο. 
Ενώ η νομοθεσία ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς απαιτήσεις, η πρακτική εφαρμογή της είναι 
ανεπαρκής, με την πρόσβαση να είναι δύσκολη και οι διακρίσεις να παραμένουν διάχυτες. Για 
παράδειγμα, τα άτομα με διανοητική αναπηρία έχουν τις χαμηλότερες πιθανότητες απασχόλησης - 
αντιπροσωπεύοντας μόλις το 2,5 % των ατόμων με αναπηρία που απασχολούνται στη Ρουμανία, αν 
και αντιπροσωπεύουν το 16 % του συνολικού αριθμού. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας αφενός λόγω της έλλειψης κατάρτισης και των μειωμένων ευκαιριών κατάρτισης και, 
αφετέρου, λόγω των προκαταλήψεων των εργοδοτών. Διαπιστώθηκε ότι οι εργοδότες δεν ήταν 
πρόθυμοι να προσαρμόσουν τις συνθήκες εργασίας τους στις ανάγκες συγκεκριμένων ατόμων, 
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παραμένοντας ανίκανοι να καταλάβουν πώς αυτό μπορεί να ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους. 
Επιπλέον, οι εργοδότες παραμένουν φοβισμένοι και δύσπιστοι σε σχέση με την πρόσληψη τέτοιων 
ατόμων και παραμένουν μάλλον αδιάφοροι σε σχέση με το πώς μπορεί να προσφερθεί υποστήριξη. 
Άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι: η έλλειψη ευέλικτων ωρών 
εργασίας και η διαθέσιμη υποστήριξη, όπου αυτή είναι απαραίτητη, η έλλειψη προσαρμογής του 
εργασιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής προσβασιμότητάς του, κακή 
υποδομή που καθιστά δύσκολη τη μετάβαση και την επιστροφή από την εργασία, καθώς και 
κοινωνικό στίγμα και διακρίσεις. 
Όλα αυτά οδηγούν σε άτομα με αναπηρίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση ή τη 
διατήρηση μιας εργασίας και μερικές φορές τους οδηγεί σε εγκατάλειψη για να προσπαθήσουν να 
βρουν δουλειά. Ταυτόχρονα, η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και η κοινωνική 
τους ένταξη στην εργασία παραμένει ένα θέμα που δεν έχει διερευνηθεί καλά. 
 
 
4.2 Εθνικές στρατηγικές, τεχνικές, μέθοδοι ή πρωτοβουλίες για την διευκόλυνση της 

ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. 
 

ΚΥΠΡΟΣ 
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, μετά την αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε από ειδική 
πολυεπιστημονική επιτροπή, ένα άτομο με αναπηρία διαπιστώνεται ότι έχει ανεπάρκεια / αναπηρία, 
η οποία προκαλεί μόνιμο ή αόριστο σωματικό ή ψυχικό περιορισμό που μειώνει / αποκλείει τη 
δυνατότητα εύρεσης και διατήρησης μιας κατάλληλης εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, οι κύριες 
διατάξεις αυτού του γενικού νόμου - πλαισίου σχετικά με την απασχολησιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία είναι:  

• διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της θέσης, 
• να περάσουν επιτυχώς τις γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη θέση, 
• κρίνεται κατάλληλο για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που καλύπτεται από το 

αρμόδιο όργανο διορισμού, το οποίο είναι υποχρεωμένο για το σκοπό αυτό, να λαμβάνει 
υπόψη την έκθεση της ειδικής πολυεπιστημονικής επιτροπής. 

Με βάση αυτά, η ειδική διεπιστημονική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αναπηρίας 
και της καταλληλότητας των αιτούντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καταρτίζοντας 
ειδικούς καταλόγους αιτούντων με αναπηρίες, από τους οποίους το 10% θα τοποθετηθεί σε κενές 
θέσεις. Επομένως, η τοποθέτησή τους στο χώρο εργασίας πρέπει να ταιριάζει όχι μόνο στον 
οργανισμό, αλλά και στα άτομα. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι εγκαταστάσεις εργασίας, η 
προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και οι εγκαταστάσεις στις οποίες οι αιτούντες ολοκληρώνουν τις 
γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις τους. Έχοντας αυτό κατά νου, το Τμήμα, σε συνεργασία με τα 
όργανα διορισμού, συντονίζει και αξιολογεί την εφαρμογή του Νόμου. Εντός του πρώτου τριμήνου 
κάθε έτους, κάθε όργανο διορισμού θα αποστέλλει στο Τμήμα έκθεση με λεπτομερή στοιχεία για 
άτομα με αναπηρία που έχουν προσληφθεί το προηγούμενο έτος, έτσι ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο, 
η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων να μπορούν να 
είναι ενήμεροι. Όπως αναφέρθηκε στα παραπάνω, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να διοριστούν σε 
πολλές θέσεις εισαγωγής στο δημόσιο τομέα (μόνιμα, ωριαία, προσωρινά), εκτός από θέσεις 
τηλεφωνικού κέντρου ή θέσεις που η απόδοσή τους απαιτεί την απουσία οποιασδήποτε σωματικής ή 
πνευματικής αναπηρίας, όπως στρατός, εθνική φρουρά, αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία και 
φυλακές κ.λπ. Επομένως, για να μπορούν να ληφθούν υπόψην μια θέση εργασίας, πρέπει να 
αξιολογηθούν με τρία βασικά κριτήρια:  
• να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να πληρούνται, 
• να περάσουν επιτυχώς τυχόν γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη θέση,  
• να κριθεί κατάλληλος/η για τη θέση εργασίας. 
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ΕΛΛΑΔΑ 
Οι παρεμβάσεις του κράτους στον τομέα της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, μόλις τα τελευταία 
40 χρόνια άρχισαν να παίρνουν μορφή οι κρατικές παρεμβάσεις. Το 1979, με το νόμο 963, το 1986 με 
το νόμο 1648 και το 1998 με το νόμο 2643. 
Με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος (άρθρο 21, παράγραφος 5) γίνεται μια γενική 
αναφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε ίσες ευκαιρίες και το 2004 η κοινοτική οδηγία 
78/2000 για την καταπολέμηση των διακρίσεων ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, όπου υπάρχει 
σαφή αναφορά στη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος ατόμων με αναπηρία. 
Ωστόσο, σημειώνουμε ότι όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις του Κράτους, που σχετίζονται με την 
απασχόληση ατόμων με αναπηρία, περιλαμβάνονται στα μέτρα κοινωνικής προστασίας για άλλες 
ομάδες πληθυσμού, με συνέπεια να διαχέονται θετικές δράσεις υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. 
 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Η στοχευμένη τοποθέτηση είναι μια στρατηγική, ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν στα άτομα 
με αναπηρίες να συμπεριληφθούν στο σωστό μέρος για αυτούς, μέσω της ανάλυσης των διαθέσιμων 
θέσεων εργασίας και της αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους. Απώτερος στόχος είναι η ενεργοποίηση 
ενός φαύλου κύκλου που οδηγεί τον εργαζόμενο και τον οργανισμό να είναι και οι δύο ικανοποιημένοι 
με την εμπειρία που μοιράζονται. 
Η νομοθεσία προβλέπει πάντα ότι η υπηρεσία διοικείται από τους επαρχιακούς διαχειριστές, αλλά, 
αυτή τη φορά, παρέχει μια σειρά ευκαιριών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από 
οργανισμούς, λόγω ενός κρατικού κινήτρου που προορίζεται ειδικά για την ένταξη στην εργασία. 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Μέθοδοι/πρωτοβουλίες που διευκολύνουν και ενσωματώνουν άτομα με αναπηρίες στην αγορά 
εργασίας ή στο εργασιακό περιβάλλον:  
Πρακτική Άσκηση: Τα άτομα με αναπηρία που είναι άνεργα ή αναζητούν εργασία μπορούν να 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση που χρηματοδοτείται από το PFRON (ή άλλα ταμεία, π.χ., Ταμείο 
Εργασίας). Η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 12 μήνες και η διάρκεια εξαρτάται από 
την προσφορά του εργοδότη, την ηλικία και την κατάσταση εγγραφής στο γραφείο απασχόλησης. Το 
ποσό της υποτροφίας είναι το 120% του επιδόματος ανεργίας. Το άτομο που υπηρετεί πρακτική 
άσκηση δεν χάνει την ιδιότητα του ανέργου ή ενός ατόμου που αναζητά εργασία. Η πρακτική άσκηση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που καθορίζεται από τον εργοδότη και εφαρμόζεται 
στο χώρο εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι με σοβαρό ή μέτριο βαθμό αναπηρίας εργάζονται έως και 7 
ώρες την ημέρα και έως 35 ώρες την εβδομάδα - πλήρους απασχόλησης. Η εξαίρεση είναι η εργασία 
με βάρδιες ή εάν ο ειδικός στην ιατρική της εργασίας επιτρέπει στο άτομο με αναπηρία να εργάζεται 
περισσότερες ώρες. 
Εκπαιδεύσεις: Οι εκπαιδεύσεις παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες την ευκαιρία να αποκτήσουν ή να 
βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης και 
διατήρησης εργασίας. Οι εκπαιδεύσεις χρηματοδοτούνται και οργανώνονται από περιφερειακά 
γραφεία απασχόλησης. Για συμμετοχή στην εκπαίδευση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: το άτομο με αναπηρία πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο γραφείο εργασίας, να χάνει 
την ικανότητα να ασκεί την προηγούμενη εργασία, να μην έχει επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή να 
αλλάζει τα προσόντα ή να τα αυξάνει , ή να μην έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν ενεργά δουλειά.  
Συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας: σημαίνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
υποστήριξη στη σωστή επιλογή επαγγέλματος ή θέσης εργασίας. Ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας 
διευκολύνει την εκτίμηση των δυνατοτήτων, των προδιαθέσεων και την καλύτερη κατανόηση της 
λειτουργίας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να λάβει τη 
μορφή ατομικής υποστήριξης (ατομικές συναντήσεις με άτομο που διακρίνει την καριέρα του) ή 
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ομαδική υποστήριξη (συναντήσεις σε ομάδα). 
Υπηρεσίες απασχόλησης: Τα κρατικά ιδρύματα των οποίων το καθήκον είναι να παρέχουν υπηρεσίες 
απασχόλησης είναι γραφεία απασχόλησης που βρίσκονται σε κάθε περιοχή. Ο ρόλος των γραφείων 
απασχόλησης είναι να παρέχουν γενική υποστήριξη, να προετοιμάζονται για συνέντευξη εργασίας και 
να συντάσσουν επαγγελματικά έγγραφα αίτησης (π.χ. βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή), 
καθώς και να παρέχουν υποστήριξη από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας, ο οποίος θα βοηθήσει στην 
αξιολόγηση των προδιαθέσεων και στην εύρεση δυνατών δυνατοτήτων. Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
για άτομα με αναπηρία παρέχονται επίσης από οργανισμούς απασχόλησης.  
Οργανώνουν προσλήψεις εργαζομένων για συγκεκριμένους εργοδότες, δημιουργούν 
πύλες/υπηρεσίες με προσφορές εργασίας. Οι υπηρεσίες απασχόλησης χρεώνουν προμήθεια για τις 
υπηρεσίες τους. 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ως ευάλωτη ομάδα που αντιμετωπίζει προκλήσεις για την ένταξη ή τη συντήρηση της αγοράς 
εργασίας, τα άτομα με αναπηρία επωφελούνται από μέτρα που χρηματοδοτούνται από τον Νόμο για 
τον προϋπολογισμό της ασφάλισης ανεργίας του 2020 και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ESIF). Τα διαθέσιμα οφέλη περιλαμβάνουν:  

● απαλλαγή από φόρους στους μισθούς για άτομα με σοβαρές και έντονες αναπηρίες, 
● για άτομα που εργάζονται από το σπίτι, κρατικές επιχορηγήσεις, όπου απαιτείται, για τη 

μεταφορά υλικών που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα και την παράδοση τελικών 
προϊόντων, 

● πρόσθετη ετήσια άδεια τουλάχιστον 3 ημερών,  
● οικονομικά οφέλη για τους εργοδότες που προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες, 

συμπεριλαμβανομένων: ειδικών παροχών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία που 
είναι πρόσφατα πτυχιούχοι ή άνεργοι. Για παράδειγμα, ο εργοδότης θα λάμβανε από τον 
κρατικό προϋπολογισμό έναν ελάχιστο μισθό για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία που 
αποφοίτησαν πρόσφατα τις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου. 1,2 κατώτατοι μισθοί για όσους 
αποφοίτησαν πρόσφατα από το γυμνάσιο και 1,5 κατώτατοι μισθοί για όσους αποφοίτησαν 
πρόσφατα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση · την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, 
αναφέρθηκε ότι τέτοια επιδόματα χορηγήθηκαν σε 57 περιπτώσεις. Επιπλέον, κάθε εργοδότη 
που προσφέρει σε άτομα με αναπηρία συμβάσεις αορίστου χρόνου λαμβάνει, για 12 μήνες, 
μηνιαίο επίδομα 2,250 RON.  

Ωστόσο, τα υφιστάμενα κίνητρα είναι μικρής αξίας και δίνονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
με μικρό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην ένταξη 
στην αγορά εργασίας. 
 
 
 
 
 
4.3 Ειδική στρατηγική σχετικά με την ένταξη και προώθηση εργαζομένων με αναπηρίες 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής του Νόμου, είναι πιθανό στο μέλλον να 
ξεκινήσει διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή του Νόμου στον ιδιωτικό τομέα. 
Για να διεκδικήσει εργασία, ο αιτών πρέπει να δηλώσει την αναπηρία του στην αίτηση εργασίας του 
ή στους καταχωρισμένους καταλόγους προσλήψεων, υποβάλλοντας σχετικό πιστοποιητικό της 
αναπηρίας του. Κατόπιν αυτού, κατά την πρόσληψή του, οι αιτούντες με αναπηρία έχουν δύο βασικά 
δικαιώματα σύμφωνα με το Νόμο: (α) να διαθέτουν ειδικό υποστηρικτικό τεχνολογικό εξοπλισμό που 
μπορεί να χρειαστεί για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. β) να τοποθετηθεί από την υπηρεσία 
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εποπτείας του / της σε χώρο εργασίας που εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της υπηρεσίας όσο και τις 
αναπηρία που προκύπτουν από τον τύπο και την κατάσταση της αναπηρίας του.  
Μια άλλη στρατηγική που ακολούθησε το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ατόμων 
με Αναπηρία, αναπτύσσουν το επαγγελματικό προφίλ (εργαλείο προσανατολισμένο σε άτομα) ενός 
υποψηφίου με αναπηρία για εργασία. Με αυτήν την πρόθεση, ο υποψήφιος με αναπηρίες αποφασίζει 
ποιες πληροφορίες θα δώσει στον εργοδότη κατά την επιλογή του κατάλληλου και επιθυμητού χώρου 
εργασίας, σε σχέση με τα απαιτούμενα καθήκοντα της θέσης εργασίας. Η αντιστοιχία εργασίας είναι 
σημαντική καθώς αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του εργαζομένου και του εργοδότη και παρέχει μια 
ρεαλιστική γνώση σχετικά με τις ικανότητες και τα ταλέντα που διαθέτουν. Οι αρμόδιες αρχές, πριν 
προχωρήσουν στην εύρεση εργασίας, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του εργοδότη και του 
εργαζομένου, το σχεδιασμό ενός δημιουργικού και ευέλικτου χώρου εργασίας, καθώς και την παροχή 
επαρκούς κατάρτισης στα άτομα, κυρίως κατά την αρχική περίοδο αφού επιβεβαιωθεί η εργοδότηση 
του ατόμου, ο οργανισμός πρέπει να παρέχει και να συντηρεί: 

● Εκπαίδευση στα καθήκοντα και τις κοινωνικές δεξιότητες 
● Τακτική ανατροφοδότηση 
● Επιτήρηση 
● Τακτική επικοινωνία 
● Συμβουλευτική 

Ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι να προσφέρει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό 
δεξιοτήτων/ταλέντων και αναγκών υποστήριξης του εργαζομένου σε σχέση με τις απαιτήσεις του 
εργοδότη/θέσης. 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Η ένταξη και η προαγωγή των εργαζομένων με αναπηρία στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που δυστυχώς 
παραμελείται σε μεγάλο βαθμό. Οι πρωτοβουλίες που εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
σχεδόν πάντα ιδιωτικές, στο πλαίσιο προγραμμάτων "εταιρικής κοινωνικής ευθύνης", τα οποία είναι 
βραχύβια και συνήθως υποχρηματοδοτούνται. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα προέρχεται από τον όμιλο Μυτιληναίος. Ο Μυτιληναίος το 2020, σε 
συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση "knowl" σχεδίασε ένα πρόγραμμα με τίτλο "mellonability", 
διάρκειας 6 μηνών, με στόχο την εξατομικευμένη ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με 
αναπηρίες (κινητικότητα, όραση και ακοή), με μηδενικό κόστος για τους δικαιούχους. Στόχος είναι η 
στοχευμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων με αναπηρία για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, την απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων και την κατανόηση των συνθηκών που διευκολύνουν 
την πρόσβαση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την καλλιέργεια νοοτροπίας 
(υποψήφιοι, εργοδότες, οργανώσεις/συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού) για να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου βιώσιμης απασχολησιμότητας. Αυτή η πρωτοβουλία του 
ομίλου είναι μέρος της υποστήριξής μας για τους παγκόσμιους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του 2030 
για μηδενική φτώχεια, αξιοπρεπή εργασία, οικονομική ανάπτυξη και λιγότερη ανισότητα. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Η νομοθεσία σκοπεύει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να καταλάβουν την κατάλληλη 
θέση, μέσω της ανάλυσης της εργασίας και των χαρακτηριστικών του υποψηφίου και της παρουσίας 
υποστήριξης για την επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσουν με το περιβάλλον, τα 
εργαλεία και τις σχέσεις, εντός του χώρου εργασίας. Παρά τις ευκαιρίες που επισημάνθηκαν, 
εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί. Πρώτα απ 'όλα, ακόμη και αν η τοποθέτηση έχει γίνει 
στοχευμένη, η νομοθετική επιβολή παραμένει ο κύριος, αν όχι ο μόνος, τρόπος για την είσοδο 
εργαζομένων με αναπηρία σε οργανώσεις. Δεύτερον, ο περιορισμός που συνδέεται με τους 
διαθέσιμους οικονομικούς πόρους παραμένει: ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα 
τοποθετηθούν, διατίθεται ποσόστωση για κάθε εργαζόμενο, η οποία καθορίζει επίσης τις υπηρεσίες 
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που μπορούν να παρασχεθούν. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής παρεμβάσεων παρακολούθησης, 
ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και αυτό καθιστά δύσκολη τη λήψη 
ανατροφοδότησης για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Επιπλέον, η νομοθεσία καθορίζει τα εργαλεία 
και προσδιορίζει τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την παροχή τους, αλλά δεν 
καθορίζει συγκεκριμένα τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο κάθε περιοχή, ανεξάρτητα, διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδρομή με τη βοήθεια των 
διαφόρων τοπικών αρχών, δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ των διαφορετικών εδαφών. 
 
 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
 Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030 (Στρατηγική για άτομα με αναπηρία 2020-
2030). Ο βασικός στόχος της στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες είναι να συμπεριλάβει αυτήν την 
ομάδα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα άτομα. Η στρατηγική έχει 
συμπεριληφθεί στη Στρατηγική για Υπεύθυνη Ανάπτυξη (SOD), η οποία παρουσιάζει ένα μοντέλο 
κοινωνικά βιώσιμης ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων. Ένας σημαντικός 
στόχος είναι επίσης η εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία, την οποία επικύρωσε η Πολωνία στις 25 Οκτωβρίου 2012. Αυτή η σύμβαση προβλέπει μια 
μετάβαση στην προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία από ένα ιατρικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο 
τα άτομα με αναπηρία γίνεται αντιληπτό με βάση ορισμένους φυσικούς ή ψυχικούς περιορισμούς σε 
ένα μοντέλο βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το οποίο τα άτομα με αναπηρία 
πρέπει να έχουν εγγυημένα όλα τα δικαιώματα ώστε να μπορούν να λειτουργούν στην κοινωνία με 
τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι πολίτες. 
Η πρώτη εργασία για το έγγραφο ξεκίνησε στα τέλη του 2016. Η δυναμική οικονομική ανάπτυξη της 
Πολωνίας, ιδίως η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μηχανογράφησης, επενδύσεων και καινοτομιών στον 
τομέα της παραγωγής και των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 
παρέχει συνθήκες για την αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή σε πρωτοφανή κλίμακα. 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
αναπηρίας, έτσι ώστε οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία να αντικατοπτρίζονται σωστά σε όλες τις 
εθνικές πολιτικές και προγράμματα ανάπτυξης, ιδίως σε εκείνα που σχετίζονται με: στέγαση και 
μεταφορά, σωστή πρόσβαση στο φυσικό και περιβάλλον πληροφόρησης, εκπαίδευση, καθοδήγηση, 
επαγγελματική κατάρτιση και επανένταξη, Η Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική προστασία και 
ένταξη των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2006 – 2013, αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επικεντρώνεται στο άτομο με αναπηρία, ένας πολίτης με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις και 
αντιπροσώπευε μια σημαντική πρόοδο στον τομέα εκείνη την εποχή. 
Η Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία για την 
περίοδο 2006 - 2013 ήταν η πλατφόρμα για όλες τις μελλοντικές δράσεις. Για το 2014-2020 εγκρίθηκε 
τελικά το 2016 μια εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία «Κοινωνικές 
πολιτικές-από την αποκατάσταση του ατόμου στην κοινωνική μεταρρύθμιση». Για το 2021-2027, η 
Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ο κύριος στόχος του είναι να 
συνεχίσει και να αναπτύξει τις προηγούμενες στρατηγικές (2016-2020, 2006-2013). 
Στόχος των στρατηγικών ήταν να διασφαλιστεί η πλήρης άσκηση όλων των ατόμων με αναπηρία των 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της ζωής 
τους. Η θεμελιώδης ιδέα των Στρατηγικών είναι η ελευθερία επιλογής: το άτομο με αναπηρία έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη δική του ζωή, να διαχειρίζεται τον συμπληρωματικό 
προσωπικό προϋπολογισμό και να επιλέγει τις υπηρεσίες που χρειάζεται, καθώς και τους παρόχους 
αυτών. υπηρεσιών, βάσει ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 
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Οι στρατηγικές βασίστηκαν στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:  
1. σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία, όπως 

προβλέπεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι, οι 
κοινότητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των μελών τους και να 
διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία, μέλη της κοινότητας, μπορούν να ασκήσουν 
αποτελεσματικά και να απολαύσουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα: αστικά, πολιτικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά, 

2. ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία, αρχή που νοείται ως διαδικασία, όπως ορίζεται από 
τους τυπικούς κανόνες για ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τα οποία 
τα διάφορα συστήματα της κοινωνίας, όπως υπηρεσίες, δραστηριότητες, πληροφορίες, 
επικοινωνία και τεκμηρίωση είναι διαθέσιμα σε όλους. Τα άτομα με αναπηρίες είναι μέλη της 
κοινωνίας και ως εκ τούτου πρέπει να λάβουν όλη τη στήριξη που χρειάζονται στο πλαίσιο της 
συνήθους εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, απασχόλησης, δομών κοινωνικής 
υπηρεσίας κ.λπ. Ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ίσων ευκαιριών, τα άτομα αυτά θα 
βοηθούνται και εκπαιδεύονται ώστε να πρέπει να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη ως μέλη της 
κοινωνίας,  

3. κοινωνική αλληλεγγύη, σύμφωνα με την οποία η κοινωνία συμμετέχει στην υποστήριξη των 
ατόμων που δεν μπορούν να καλύψουν τις δικές τους κοινωνικές ανάγκες, με σκοπό τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η κοινότητα θα παρέμβει ενεργά στην 
προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στη δημιουργία, ανάπτυξη, 
διαφοροποίηση και παροχή των υπηρεσιών που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία. Αυτές οι 
υπηρεσίες πρέπει να είναι ποιοτικές, με βάση τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, να 
ενσωματώνονται στο κοινωνικό πλαίσιο και να μην γίνονται αντιληπτές ως πηγές 
διαχωρισμού,  

4. το συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το οποίο κάθε απόφαση και μέτρο 
λαμβάνεται προς το συμφέρον αυτών των ατόμων, καθιστώντας απαράδεκτες αυτές τις 
προσεγγίσεις που βασίζονται στο έλεος και την αντίληψη των ατόμων με αναπηρία ως 
αβοήθητων ατόμων, 

5. ολοκληρωμένη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η κοινωνική προστασία, η ένταξη και η 
ένταξη των ατόμων με αναπηρία θα περιέχονται σε όλες τις εθνικές πολιτικές στον κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό τομέα, όσον αφορά την απασχόληση, την ψυχαγωγία, την πρόσβαση σε 
πληροφορίες κ.λπ. Οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους 
διαφοροποιούνται και είναι σημαντικό να σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση της 
κοινότητας ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο το άτομο στο σύνολό του όσο και οι διάφορες 
πτυχές της ζωής του/της, 

6. Συνεργασία/συναιτερισμό, σύμφωνα με την οποία οι μη κυβερνητικές οργανώσεις των 
ατόμων με αναπηρία, οι οποίες εκπροσωπούν τα ενδιαφέροντά τους ή διεξάγουν 
δραστηριότητες στον τομέα, συμμετέχουν και ζητούν τη γνώμη τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για θέματα αναπηρίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στη διαδικασία προστασίας 
των ατόμων με αναπηρία. 

 
 
 
 

4.4 Πως οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους εργαζομένους με αναπηρία?  
 
ΚΥΠΡΟΣ 
Μέσω της επιτόπιας έρευνας που διεξήχθη στο αρχικό στάδιο του έργου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 
διάφορες δράσεις υποστήριξης από τις εταιρείες, τηρώντας επίσης την εθνική νομοθεσία. Για 
παράδειγμα: 
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Μέντορες που παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση σε άτομα με αναπηρίες στην εργασία και 
διαπραγματεύονται με τους εργοδότες σχετικά με τις κατάλληλες συνθήκες απασχόλησης 
Υποστήριξη εργασιακού περιβάλλοντος (π.χ., εξοπλισμός, επικοινωνία, εργαλεία, πληκτρολόγια, 
υπολογιστές , διαδικτυακή πλατφόρμα και συσκευές κλπ) 
Εργασιακή κατάρτιση και καθοδήγηση (συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανατροφοδότησης, 
παρακολούθησης και διαβούλευσης), καθώς και εκπαιδευτικό υλικό και κατάλληλο περιβάλλον 
εκπαίδευσης. 
 
 
 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Σύμφωνα με έρευνα του 2011 (Ntakou, Katsara, Kounoupas & Tabouri, 2011), η συντριπτική 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν απασχολεί άτομα με αναπηρία και δεν γνωρίζει τα προγράμματα 
επιδότησης μισθών για εργαζόμενους με αναπηρία σε μια εταιρεία. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί 
ότι εάν οι εργοδότες είχαν τις πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα προγράμματα, που προορίζονταν 
για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία και επιχορηγούσαν μέρος του κόστους απασχόλησης των 
μισθών τους, τότε είναι πιθανό ότι η ανεργία μεταξύ των ατόμων με αναπηρία θα ήταν σε χαμηλότερο 
επίπεδο. Ωστόσο, προκύπτει ένας ακόμη παράγοντας. Οι επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι δεν είχαν 
χρησιμοποιήσει τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τόσο λόγω περιορισμένων πόρων, αλλά κυρίως 
επειδή δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις από άτομα με αναπηρία. Αυτό δείχνει ότι τα κίνητρα των ίδιων 
των αιτούντων είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για τη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Από 
αυτή την άποψη, αξίζει να επισημανθεί η σημασία της συμβουλευτικής για την ενημέρωση και τα 
κίνητρα των ατόμων με αναπηρία να υποβάλουν αίτηση για εργασία. Επιπλέον, οι δηλώσεις των 
εργοδοτών δείχνουν ότι είναι πρόθυμοι να απασχολήσουν άτομα με αναπηρία εάν υπάρχει 
ικανοποιητική επιδότηση μισθού και να προσαρμόσουν τις υποδομές τους (ράμπες, θέσεις 
στάθμευσης κ.λπ.) ανεξάρτητα από το πόσο ορατή είναι η αναπηρία. Αυτό δείχνει ότι το κριτήριο της 
πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες είναι πιο οικονομικό και λιγότερο θέμα αναπηρίας λόγω 
διακρίσεων. Επιπλέον, ενώ δέχονται ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρία στις περισσότερες περιπτώσεις, 
μπορούν να είναι παραγωγικοί στη δουλειά τους, παραδέχονται ότι δεν τους δίνονται πολλές 
ευκαιρίες για εργασία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι εργοδότες είναι επιφυλακτικοί και 
δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Ακόμα και ότι 
λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, δεν αφιερώνουν χρόνο για να οργανώσουν μια δομή εργασίας 
που παρέχει χώρο και εργαζόμενους με αναπηρίες.  
Επιπλέον, φαίνεται ότι, εκτός από τα οικονομικά κίνητρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ο 
σημαντικότερος παράγοντας για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία είναι η ενίσχυση του κοινωνικού 
προφίλ της εταιρείας. Προφανώς, οι πελάτες μιας εταιρείας δίνουν μεγάλη σημασία στο κοινωνικό 
της προφίλ και το αντιλαμβάνονται ως επίτευγμα για μια εταιρεία να απασχολεί άτομα με αναπηρία 
στις θέσεις της. 
Όσον αφορά τη θέση του εργαζομένου με αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον, οι εργοδότες δεν 
φαίνεται να έχουν εντοπίσει δυσλειτουργικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων με αναπηρία και των 
συναδέλφων τους, της διοίκησης ή ακόμη και της διαχείρισης των πελατών της εταιρείας. Αυτό το 
εύρημα επιβεβαιώνει την άποψη ότι υπάρχει μια κουλτούρα αποδοχής της διαφορετικότητας στις 
αντιλήψεις των εργαζομένων χωρίς αναπηρία και ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να είναι 
παραγωγικά και να συνεργάζονται πολύ καλά με τους συναδέλφους τους, προς όφελος της εργασίας 
τους. Αυτό συμπληρώνεται από το εύρημα ότι οι εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν 
αρκετά ικανοποιημένοι με την απόδοση των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που επιβεβαιώνει τις 
προηγούμενες έρευνες ότι τα άτομα με αναπηρία είναι συνεπείς, παραγωγικοί και έχουν λιγότερες 
απουσίες και ατυχήματα στην εργασία. 
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ΙΤΑΛΙΑ 
Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται στις επιχειρήσεις είναι: 

● συμφωνία: η εταιρεία μπορεί να υπογράψει συμφωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες, 
προκειμένου να προγραμματίσει τους χρόνους πρόσληψης μαζί τους και να αποφασίσει από 
κοινού τα βήματα που είναι χρήσιμα για τη διευκόλυνση της πρόσληψης υποψηφίου που 
ικανοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τις ανάγκες της εταιρείας, 

● η επιλογή του υποψηφίου, μεταξύ των παρόντων στον κατάλογο των προστατευόμενων 
κατηγοριών, προκειμένου να προσδιοριστεί το προφίλ που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ανάγκες του οργανισμού, 

● διερεύνηση της εταιρείας για να αξιολογήσει τα πιθανά καθήκοντα που μπορούν να 
ανατεθούν στον νέο υπάλληλο, 

● η πρακτική άσκηση, η οποία είναι, δοκιμαστική περίοδο μεταβλητής διάρκειας (από 60 μέχρι 
90 μέρες), που δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για την εταιρεία και σας επιτρέπει να βιώσετε 
τις δεξιότητες του εργαζομένου απευθείας στον τομέα, 

● την υποστήριξη από έναν δάσκαλο που μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του εργαζομένου 
με αναπηρία και να προσφέρει συμβουλές και υποστήριξη στον οργανισμό. 

 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Οι εταιρείες μπορούν να υποστηρίξουν με πολλούς τρόπους εργαζόμενους με αναπηρίες στην 
Πολωνία. Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή του κόστους για τις ακόλουθες 
μορφές υποστήριξης:  
Προσαρμογή του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρία: η επιδότηση αποσκοπεί στην επιστροφή 
του κόστους προσαρμογής των χώρων της εταιρείας - σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου με 
αναπηρία, π.χ. στην περίπτωση υπαλλήλου που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο - διεύρυνση της 
πόρτας, ρύθμιση της τουαλέτας, δημιουργία δρόμου κ.λπ., αγορά συσκευών που διευκολύνουν την 
εκτέλεση εργασίας από άτομα με αναπηρία · αγορά λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί από άτομα με 
αναπηρίες και άλλες τεχνολογικές συσκευές που υποστηρίζουν αυτό το άτομο στην εκτέλεση 
εργασιών · διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων και έκδοση πιστοποιητικών από ειδικό ιατρικής 
εργασίας, 
Παροχή εξοπλισμού για τον χώρο εργασίας του ατόμου με αναπηρία: οργάνωση του σταθμού 
εργασίας - αγορά εξοπλισμού, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 
εργασιών σε μια δεδομένη θέση, 
Παροχή ενός υπαλλήλου που θα βοηθήσει και παρέχει καθοδήγηση στον εργαζόμενο με αναπηρία 
κατά τη διάρκεια της εργασίας, 
Παροχή ή οργάνωση εκπαιδεύσεων για εργαζόμενους με αναπηρία: οι εκπαιδεύσεις και μαθήματα 
παρέχονται για να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να βελτιώσουν 
τις επαγγελματικές τους ικανότητες που είναι πολύτιμες στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν τις 
ήπιες δεξιότητες του, δηλαδή τις κοινωνικές δεξιότητες.  
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Σήμερα, περίπου 300.000 άνθρωποι που ζουν με αναπηρία είναι άνεργοι στη Ρουμανία. Αυτό είναι 
ένα εκπληκτικό ποσοστό που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% των ατόμων με αναπηρία που 
θεωρούνται ικανά να εργαστούν. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί νομοθεσία που 
διασφαλίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται σε περιβάλλον χωρίς διακρίσεις. 
Αυτός ο νόμος, γνωστός και ως Νόμος 448/2006, αναφέρει ότι όλα τα ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια, 
με τουλάχιστον 50 υπαλλήλους, πρέπει να σέβονται και να συμπληρώνουν ποσόστωση 4% όσον 
αφορά την απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Εάν αυτό το ποσοστό δεν τηρηθεί, οι εργοδότες 
υποχρεούνται να καταβάλουν στην κυβέρνηση ποσό ίσο με το 50% του κατώτατου μισθού για καθεμία 
από αυτές τις θέσεις που θεωρούνται κενές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες 
προτιμούν την τελευταία επιλογή πληρωμής μισθού, εις βάρος της ένταξης. 
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Ωστόσο, οι Εθνικές Στρατηγικές, που εφαρμόζονται από το 2006, έχουν ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων και πρότειναν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν 
εργαζόμενους με αναπηρίες: 

● σχεδιασμός και προσαρμογή των χώρων εργασίας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα σε άτομα 
με αναπηρία, 

● δημιουργία και υποστήριξη σύνολο υπηρεσιών από προστατευμένα εργαστήρια ή μονάδες 
και προστατευμένες κατοικίες, 

● ανάπτυξη, σε επίπεδο κομητείας, νέων τρόπων οργάνωσης των προσοδοφόρων 
δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες: κοινωνικές επιχειρήσεις, προστατευόμενα σπίτια, 

● οργάνωση λιανικής αγοράς για το προϊόν της εργασίας του/της, 
● τη διεξαγωγή προγραμμάτων, σε συνεργασία ή συναιτερισμό με άλλους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
ατόμων με αναπηρία, 

● διασφάλιση της ίσης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στις ευκαιρίες κατάρτισης και 
προόδου στο χώρο εργασίας, 

● προώθηση της ιδέας σύμφωνα με την οποία το απασχολούμενο άτομο με αναπηρία αποτελεί 
προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην κοινότητα στην οποία ανήκει, 

● δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών και υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία για να είναι 
σε θέση να επιλέξουν τη μορφή επαγγελματικής κατάρτισης ή μετατροπής και τον χώρο 
εργασίας, σύμφωνα με τις λειτουργικές δυνατότητες του/της. 

 
 
 

5. Προγράμματα και έργα για την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες 

 

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση για τον προσδιορισμό των 
αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη βελτίωση της ένταξης και 
ενδυνάμωσης των ατόμων αυτών στο χώρο εργασίας. 

 

5.1 Εθνικά προγράμματα ή έργα που παρέχουν οδηγίες στον οργανισμό για την ένταξη των 
ατόμων με αναπηρίες  

 
ΚΥΠΡΟΣ 
Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στο Σχέδιο για την επιδότηση των Οργανισμών για Προγράμματα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία, με κύριο στόχο να καταστεί δυνατή η απασχόληση 
τους στην αγορά εργασίας μέσω της υποστήριξης και καθοδήγησης από έναν μέντορα/επαγγελματικό 
καθοδηγητή. Ο απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι να διασφαλίσει την κοινωνική, οικονομική και 
επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ως μελος του εργατικού δυναμικού της χώρας τους, 
στην ανοιχτή αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Το ποσό της χορηγίας ανά πρόγραμμα θα 
είναι έως και 13.500 ευρώ ετησίως για κάθε πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης κάθε 
οργανισμού. Το συγκεκριμένο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τις δαπάνες για την απασχόληση ενός 
επαγγελματικού καθοδηγητή (job coach) και παρέχεται στον δικαιούχο, εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

● Κάθε επαγγελματικός καθοδηγητής πρέπει να απασχολεί στο πρόγραμμά του τουλάχιστον 5 
άτομα με αναπηρία, 
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● Κάθε οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει περισσότερα από ένα υποστηριζόμενα 
προγράμματα απασχόλησης, 

● Τα άτομα που εγγράφονται στα προγράμματα πρέπει να διατηρούν αμειβόμενη 
απασχόληση στην ανοιχτή αγορά εργασίας, 

● Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες απασχόλησης παρέχονται από επαγγελματικό καθοδηγητή, 
σε εξατομικευμένη βάση και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του ατόμου 
καθώς και των δυνητικών εργοδοτών. Η συνεχής υποστήριξη μπορεί να διαρκέσει όσο είναι 
απαραίτητο για να ενσωματωθεί πλήρως και αποτελεσματικά το άτομο και να 
συμπεριληφθεί τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία γενικότερα, 

● Ο οργανισμός πρέπει να απασχολεί έναν εκπαιδευτικό καθοδηγητή με όλα τα απαραίτητα 
προσόντα για να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα της θέσης αυτής σύμφωνα με την 
περιγραφή εργασίας των επαγγελματικώ καθοδηγητών, 

● Ο οργανισμός απασχολεί τον επαγγελαμτικό καθοδηγητή σύμφωνα με την ισχύουσα 
εργατική νομοθεσία. Επίσης, ο Οργανισμός επιτρέπει στο Τμήμα ή άλλους σχετικούς 
θεσμούς ή/και οργανισμούς, να  Institutions and/or Organizations, να διδάξουν και να 
εκπαιδεύσουν τον επαγγελματικό καθοδηγητή από τον συγκεκριμένο οργανισμό εάν αυτό 
κριθεί απαραίτητο ή/και χρήσιμο. 

«Δικαιούχοι» του Σχεδίου είναι πιστοποιημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ή 
προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με σωματική, διανοητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία και 
δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό τους ή/και τα άτομα με αναπηρία. Κάθε πρόγραμμα 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί με έως και 5.000 €, με εξαίρεση τα προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως και 
10.000 €. Το κόστος περιλαμβάνει αμοιβές εκπαιδευτή, εκπαιδευτικό υλικό και κατάλληλο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αύξηση της γνώσης και της ενημέρωσης 
για την αναπηρία στους κύκλους των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.  
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εργασίας χορηγεί 24 προγράμματα Υποστήριξης Απασχόλησης Ατόμων με 
Αναπηρία, σε πανελλαδική βάση, μέσω των οποίων υποστηρίζονται περίπου 370 άτομα μαζί με τους 
μέντοράς τους, τα περισσότερα με νοητική ή/και νοητική αναπηρία, με την ετήσια χορηγία για κάθε 
το πρόγραμμα θα κυμαίνεται από 11.500 € έως 15.900 €. Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει ο 
εκπαιδευμένος οδηγός εργασίας εξαρτώνται από τις ανάγκες του κάθε ατόμου, έως ότου 
ενσωματωθεί πλήρως στο εργασιακό περιβάλλον. Τα καθήκοντα των συμβούλων εργασίας 
περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού σε άτομα με αναπηρία, τη 
διαπραγμάτευση με τους εργοδότες για την παροχή κατάλληλων συνθηκών απασχόλησης για τα 
άτομα με αναπηρία. Περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος στο 
χώρο εργασίας σε συνεργασία με τον εργοδότη και το λοιπό προσωπικό, καθώς και την παροχή 
καθοδήγησης, υποστήριξης/εκπαίδευσης στον τομέα της απασχόλησης σύμφωνα με τις προσωπικές 
ανάγκες των ατόμων και τις απαιτήσεις συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.  
Τα άτομα με αναπηρία εργάζονται σε διάφορες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα όπως συνεργεία 
αυτοκινήτων, παιδικές χαρές, βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, πισίνες, τυπογραφεία, χαρτοπωλεία, 
γραφεία ελέγχου, καταστήματα λιανικής κ.λπ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας (2021), η η 
πρόσληψη ατόμων με αναπηρία αναβαθμίζει τη δημόσια εικόνα της εταιρείας (Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη), καλλιεργεί θετικό κλίμα μεταξύ των εργαζομένων και αυξάνει τη δέσμευση των πελατών της 
εταιρείας.  
 
ΕΛΛΑΔΑ 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η οποία ανήκει στην Ειδική Γραμματεία 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
καταβάλλει προσπάθειες για την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας . 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α') «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 
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η ανάπτυξη των θεσμών της και άλλες διατάξεις», μπορούν να ιδρυθούν Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (ΣΣΕ), οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα τον συγκεκριμένο σκοπό που 
επιτελούν:  

A. Οι κοινοπραξίες χωρίζονται στους παρακάτω τύπους : 
● Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων, με στόχο την ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Τουλάχιστον το 30% των μελών και 
των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων πρέπει να ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες,  

● Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων της εταιρείας θα είναι τουλάχιστον το 30% του συνολικού 
αριθμού των εργαζομένων της εταιρείας. Ένταξη ειδικών ομάδων, που επιδιώκουν την ένταξη 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. 
Τουλάχιστον το 50% των μελών και των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων πρέπει να 
ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες.  

B. Κοινοπραξίες. Επιχειρήσεις συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν 
δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή/και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος».  

 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
Με το Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας της 4ης Οκτωβρίου 2013, η Ιταλία ενέκρινε το πρώτο 
«Διετές Πρόγραμμα Δράσης για την προώθηση των δικαιωμάτων και την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία», το οποίο, στην πραγματικότητα, άνοιξε ένα νέο σενάριο αναφοράς πολιτικό και 
προγραμματικό για την θέμα. Για πρώτη φορά, μάλιστα, η κατάσταση της αναπηρίας πολλών πολιτών 
της χώρας μας αντιπροσωπεύτηκε στο σύνολό της και για την αξία της, όχι μόνο ως πρόβλημα 
πρόνοιας που περιορίζεται στην περίμετρο των «προνοιακών» πολιτικών αλλά ως ουσιαστικός τομέας 
η προστασία των δικαιωμάτων που επηρεάζει την πολιτική και τη διοίκηση σε όλες τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρθρώσεις. 
Μάλιστα, το πρόγραμμα περιέχει επιχειρησιακές ενδείξεις (γραμμές δράσης) σε πολλούς τομείς που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία: από την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για την αναγνώριση των ίδιων, μέχρι την υγεία, την εργασία, τη μελέτη και κινητικότητα. 
Χωρίς να παραμελούνται θέματα όπως η ανάπτυξη του στατιστικού συστήματος και η επιτήρηση της 
εφαρμογής της πολιτικής ή διεθνής συνεργασία. Το ίδιο το πρόγραμμα είναι πολύ διαρθρωτικό και 
υποδεικνύει συγκεκριμένες δράσεις, θέματα εφαρμογής και εμπλεκόμενα θέματα, οικονομική 
βιωσιμότητα, αλλά η πραγματική του εφαρμογή εξαρτάται από την πραγματική πολιτική, οργανωτική 
και διοικητική βούληση. Ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τη στοχευμένη τοποθέτηση, με 
στόχο την επανεκκίνηση του «πνεύματος» του νόμου 68/99, θα αποτελέσει ένα εθνικό μέσο νέας 
κατεύθυνσης και συντονισμού για στοχευμένες υπηρεσίες τοποθέτησης. Οι βασικές αρχές βλέπουν 
ως πρωταγωνιστή το δίκτυο των υπηρεσιών (κέντρα απασχόλησης, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
κοινωνικο-υγειονομικής περίθαλψης) και τη συμμετοχή των κοινοτικών δυνάμεων στις επιλογές 
σχεδιασμού παρεμβάσεων: κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι ατόμων με αναπηρία και οι οικογένειές 
τους, κοινωνικές συνεταιρισμών. Σημαντικός ρόλος αποδίδεται στη βιοψυχοκοινωνική αξιολόγηση 
της αναπηρίας, η οποία δίνει έμφαση στα δυνατά σημεία, στο τι μπορεί να κάνει το άτομο και όχι 
στους περιορισμούς και τις βλάβες. Προωθείται ο θεσμός του αρμόδιου για την εύρεση εργασίας, 
ιδιαίτερα σε μεγάλες εταιρείες. 
Το πρόγραμμα «Οδηγίες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εταιρεία» δημιουργήθηκε το 
2001 από μια συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος ASPHI Onlus και του Ιδρύματος IBM Italia, με 
συγκεκριμένους στόχους να βοηθήσουν τις εταιρείες να βελτιώσουν την εργασιακή ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία, μετατρέποντας την κατάσταση τους από μια νομοθετική υποχρέωση σε 
ευκαιρίες εκμετάλλευσης και παραγωγικότητας και αύξηση της προσβασιμότητας των παραγόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να τα απολαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία, και ιδίως 
τα άτομα με αναπηρίες. 
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Πράγματι, από το 2001 έως σήμερα, το Πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί, εμπλουτίζοντας με αξιόλογες 
συνεισφορές και παρεμβάσεις από διάφορους διαφορετικούς οργανισμούς. 
Επί του παρόντος μέρος της ομάδας εργασίας είναι δημοτικές και περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις, 
μεγάλοι δημόσιοι φορείς, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 
Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει τη σημασία του γεγονότος ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλους, από την άποψη της αρχής «Σχεδιασμός για όλους». Η πρόβλεψη του 
πτερυγίου από την αρχή, οι μέθοδοι και οι λύσεις που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από 
άτομα με αναπηρίες ή/και μειονεκτούντα άτομα, που σημαίνει ότι απευθύνεται σε ένα ευρύτερο 
τμήμα του πληθυσμού και επομένως σε έναν ευρύτερο στόχο. Όλα αυτά μεταφράζονται για τις 
εταιρείες σε πλεονέκτημα όχι μόνο ως προς την εικόνα, αλλά και σε οικονομικό όφελος (επειδή 
διευρύνεται ο στόχος των πιθανών χρηστών/πελατών). 
Η αρχή του «Σχεδιασμός για όλους» προφανώς επεκτείνεται και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
εφαρμογών υπολογιστών και ιστοσελίδων, προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρίες. Αυτό το πρόγραμμα 
παρέχει ενδείξεις σχετικά με ένα δομημένο σύνολο δράσεων και παρεμβάσεων, συνεκτικών και 
κατάλληλων στο πλαίσιο κάθε μεμονωμένου οργανισμού, για ένα ίδρυμα/εταιρία που θέλει να: 

● ευνοήσει την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των συνεργατών με αναπηρία, 
● προωθήσει και να υποστηρίξει την προσοχή στον «Σχεδιασμό για όλους» αγαθών και 

υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στη συγκεκριμένη υλοποίηση της δικής του Κοινωνικής 
Εταιρικής Ευθύνης (CSR Corporate Social Responsibility) στον συγκεκριμένο τομέα που αφορά 
τα άτομα με αναπηρία. 

Η Οντότητα/Εταιρία αναλαμβάνει τους στόχους του Προγράμματος στην «κανονική διαχείρισή» του 
και αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σε κάθε λειτουργία, θεωρώντας τα ως στοιχεία για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Συγκεκριμένα: 

● εκφράζει επίσημη δέσμευση να υιοθετήσει τους προαναφερθέντες στόχους και 
κατευθυντήριες γραμμές για την επιδίωξή τους και τις κοινοποιεί σε ολόκληρο τον Οργανισμό, 
ως δέσμευση της διοίκησης και έκφραση της βούλησης της Ανώτατης Διοίκησης; 

● διορίζει ένα «Βασικό Στέλεχος», που υπάγεται απευθείας στην Ανώτατη Διοίκηση, ως 
υπεύθυνο για τους στόχους και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. 

Αυτό η εικόνα δεν πρέπει απαραίτητα να συμπίπτει με τον Υπεύθυνο Προσωπικού και πράγματι, κατά 
κάποιο τρόπο, είναι καλύτερο να διακρίνεται, για να μην υπάρξει πιθανή σύγχυση ρόλων. 
Ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν 
διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, εξαρτάται επίσης από τον ιδιαίτερο τύπο της, είτε πρόκειται για 
ιδιωτική εταιρεία, δημόσιο φορέα, ευρεία δομή σε εδαφικό επίπεδο κ.λπ. 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Πρόγραμμα "ABSOLWENT" - Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία που έχουν 
αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο ή είναι στο τελευταίο έτος να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Το 
πρόγραμμα είναι μια προσφορά συνεργασίας που απευθύνεται σε πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις ή συνεργασίες που έχουν ιδρυθεί από αυτά, διότι θα αποτελέσουν σύνδεσμο μεταξύ ενός 
πτυχιούχου με αναπηρία και ενός δυνητικού εργοδότη και άμεση στοχευμένη οικονομική στήριξη και 
στους δύο φορείς. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, εφαρμόζεται από την 
ημερομηνία της απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου του PFRON για την έγκριση του προγράμματος 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος προέρχεται από τα κεφάλαια που 
έχει στη διάθεση του PFRON. 
Πρόγραμμα "Zajęcia klubowe w WTZ" - είναι μια λύση που ευνοεί την ενεργή υποστήριξη των 
συμμετεχόντων στα εργαστήρια που έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας και των ατόμων με 
αναπηρία, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασης μέσω ενός εργαστηρίου 
εργοθεραπείας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και στόχος του προγράμματος είναι να 
υποστηρίξει τα άτομα με αναπηρία στη διατήρηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας στην 
κοινωνική και επαγγελματική ζωή, μέσα από δραστηριότητες συλλόγων εργαστηρίων εργοθεραπείας 
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ως οργανωμένη μορφή αποκατάστασης. Το Κρατικό Ταμείο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία 
ξεκίνησε ένα πρόγραμμα υποστήριξης, μέρος των δραστηριοτήτων του συλλόγου WTZ ως 
οργανωμένη μορφή αποκατάστασης. Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος "Zajęcia klubowe w 
WTZ": 1 Φεβρουαρίου 2021 - 31 Ιανουαρίου 2022. 
Πρόγραμμα "Aktywny samorząd" - ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εξαλείψει ή να μειώσει 
τα εμπόδια που περιορίζουν τη συμμετοχή των δικαιούχων του προγράμματος στην κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή και την πρόσβαση στην εκπαίδευση: προετοιμασία των δικαιούχων του 
προγράμματος με κινητικά προβλήματα, ακοής και οπτικής αντίληψης για να εκπληρώσουν 
διάφορους κοινωνικούς ρόλους, επιτρέποντάς τους να να ενταχθούν στην αναδυόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας, τη δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος επαγγελματικής ενεργοποίησης 
μέσω της χρήσης στοιχείων που υποστηρίζουν την απασχόλησή τους, βελτίωση των πιθανοτήτων των 
δικαιούχων του προγράμματος να ανταγωνιστούν για απασχόληση στην ανοιχτή αγορά εργασίας 
αυξάνοντας τα προσόντα τους. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την ημερομηνία έγκρισής του από το 
Εποπτικό Συμβούλιο του PFRON. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος θα καθοριστεί από 
το Εποπτικό Συμβούλιο του PFRON. 
Πρόγραμμα "Rehabilitacja 25 plus" - στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή εμπειριών που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη λύσεων που διασφαλίζουν τη συνέχεια των θεραπευτικών παρεμβάσεων 
για τους πτυχιούχους όσον αφορά τη διατήρηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας στην κοινωνική 
και επαγγελματική ζωή. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργα άτομα με αναπηρία που είναι 
πτυχιούχοι. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την ημερομηνία της απόφασης από το Εποπτικό 
Συμβούλιο του PFRON σχετικά με την έγκριση του προγράμματος.  
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή εκτελεί 13 έργα που στοχεύουν στην 
τόνωση της απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες, συνολικής αξίας άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ, 
τα οποία υποστηρίζονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 
21 Σχετικά έργα εκτελούνται επίσης από ιδιώτες χρηματοδότες. Ένα τέτοιο έργο είναι το 
«Εργαζόμενοι, δεν ζουν από κοινωνικές παροχές», το οποίο απευθύνεται σε άτομα με σύνδρομο 
Down και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό το έργο 
χρηματοδοτείται από την ING Tech Romania, ξεκίνησε το 2020 και αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
σε διάστημα 12 μηνών, με στόχο την παροχή υποστήριξης σε 120 άτομα. Η υποστήριξη θα συνίσταται 
στην απόκτηση γνώσεων στην εύρεση εργασίας, τρόποι επικοινωνίας με πιθανούς εργοδότες, 
παρακολούθηση μιας συνέντευξης για δουλειά, ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον και 
αλληλεπίδραση με συναδέλφους και διευθυντές. Από την άλλη πλευρά, θα πραγματοποιηθεί 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργοδοτών, για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι 
άτομα με σύνδρομο Down μπορούν να προσληφθούν εάν το εργασιακό περιβάλλον είναι 
προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ικανότητές τους. Θα τεθεί σε λειτουργία μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα, η οποία θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για δικαιούχους, συγγενείς και 
εργοδότες. Το έργο στοχεύει επίσης να λανσάρει, το 2021, τον πρώτο Οδηγό για την απασχόληση 
ατόμων με σύνδρομο Down στη Ρουμανία. 

 

5.2 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων αναγκών των ατόμων με 
αναπηρίες όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας 

 

ΚΥΠΡΟΣ 
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αναπτύξει ένα έντυπο αναφοράς 
για την αξιολόγηση της αναπηρίας και της εργασιακής ικανότητας μαθητή μεταπτυχιακού ή 
γυμνασίου, με κύριο στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της ένταξης. Το έντυπο αναφοράς 
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απαιτεί τη συγκατάθεση του κηδεμόνα του μαθητή και του υπεύθυνου καθηγητή και συμπληρώνεται 
από τον αρμόδιο Εκπαιδευτικό Λειτουργό και υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου. Το 
έντυπο αναφέρεται στην προηγούμενη εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία του μαθητή με 
αναπηρία που έχει ήδη ολοκληρωθεί και ζητά λεπτομερή περιγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να ταιριάζουν με τις 
απαιτήσεις της θέσης εργασίας που σκοπεύουν να αποκτήσουν οι μαθητές με αναπηρία και να 
ορίζουν επίσης το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον όπως εξοπλισμό, εργαλεία επικοινωνίας, 
πληκτρολόγια, υπολογιστές κ.λπ.). Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιληφθούν μια 
θέση εργασίας με βάση τρία βασικά κριτήρια. Για παράδειγμα, να έχει τα απαιτούμενα προσόντα που 
πρέπει να πληρούνται και να κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και, τέλος, να περάσει κάθε γραπτή 
ή/και προφορική εξέταση που απαιτείται για τη θέση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της πρακτικής 
εφαρμογής του νόμου, είναι δυνατό στο μέλλον να ξεκινήσει διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους 
για την εφαρμογή του Νόμου στον ιδιωτικό τομέα. Για να διεκδικήσει θέση εργασίας ο αιτών πρέπει 
να δηλώσει την αναπηρία του στην αίτηση εργασίας του ή στους πίνακες εγγεγραμμένων 
προσλήψεων, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση για την αναπηρία του. Κατόπιν αυτού, κατά την 
πρόσληψή του, οι αιτούντες με αναπηρία έχουν δύο βασικά δικαιώματα σύμφωνα με το Νόμο:  
• να εφοδιαστεί με ειδικό υποστηρικτικό τεχνολογικό εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστεί για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, 
• να τοποθετηθεί από την προϊσταμένη του/της υπηρεσία σε χώρο εργασίας που εξυπηρετεί τόσο 

τις ανάγκες της υπηρεσίας όσο και τις αναπηρία που προκύπτουν από το είδος και την κατάσταση 
της αναπηρίας του.  

 
ΕΛΛΑΔΑ 
Η σύσταση ανώνυμης εταιρείας και η υπαγωγή της στις διατάξεις του παρόντος νόμου επηρεάζεται 
από την εγγραφή της στο Μητρώο, με την οποία αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική 
υπόσταση. Το Μητρώο είναι η βάση δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα 
Μητρώου της Διεύθυνσης στην οποία είναι εγγεγραμμένοι οι φορείς. Στόχος του είναι να αποτελέσει 
μια σημαντική βάση δεδομένων και ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς παρέχει μια πλήρη εικόνα των 
υφιστάμενων SCE.  
Εγκαταστάσεις Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (ASF)- θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους μονάδες, οι οποίες όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην υψηλής ποιότητας 
εξατομικευμένη φροντίδα που απαιτείται για τους φιλοξενούμενους (παιδιά, άτομα με αναπηρίες, 
ηλικιωμένους), αλλά και παρέχουν το υπόβαθρο για τη μόνιμη αναπαραγωγή της «ιδρυματοποίησης 
που βιώνουν οι δικαιούχοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε τέτοιου είδους δομές.  
Εναλλακτικές μορφές τοποθέτησης - εντός μικρών και ευέλικτων κατασκευών με μονοψήφια 
χωρητικότητα. 
Στέγες Υποβοηθούμενης Διαβίωσης - εδώ και δεκαετίες θεωρούνται και κρίνονται ως η πιο 
αποτελεσματική και αποδοτική μορφή διαμονής. Είναι πιο αποτελεσματικό καθώς έχει θετικό 
αντίκτυπο στους περισσότερους δείκτες ψυχικής και σωματικής υγείας των επισκεπτών, εκπαίδευσης 
και εκμάθησης κοινωνικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και τελικής ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης. Ομοίως, θεωρείται πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους επειδή επιτυγχάνει 
«οικονομίες κλίμακας» με την πάροδο του χρόνου. Ταυτόχρονα, λειτουργούν σε συνθήκες που 
προσομοιώνουν τη ζωή στην κοινότητα, προετοιμάζοντας τους κατάλληλους επισκέπτες για τη 
μελλοντική τους ενσωμάτωση στην κοινότητα. Λειτουργούν πανελλαδικά 40 υποστηριζόμενα 
καταφύγια διαβίωσης και ο μελλοντικός σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαμβάνει τη δημιουργία 70 νέων ΣΥΔ. 
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ΙΤΑΛΙΑ 
Σημαντική στιγμή, για τον εντοπισμό των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία στο χώρο 
εργασίας, σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, είναι αυτή της απογραφής των ατόμων με αναπηρία στην 
εταιρεία, προκειμένου να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά το 
απόρρητο, τα Γραφεία Προσωπικού και Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορούν να λάβουν: 

● προσωπικά δεδομένα (ηλικία, φύλο, γεωγραφική καταγωγή, είδος αναπηρίας κ.λπ.) ατόμων 
με αναπηρία που προσλαμβάνονται τακτικά σύμφωνα με το νόμο 68/99, 

● δεδομένα σχετικά με τα καθήκοντα που ασκούν εντός του οργανισμού, 
● η «ιστορία» τους εντός του οργανισμού: οι διαφορετικοί καλυπτόμενοι ρόλοι, τυχόν 

προαγωγές και αυξήσεις μισθών, ο βαθμός προϋπηρεσίας, η θέση τους έναντι του INPS κ.λπ. 
Με αυτόν τον τρόπο διατίθεται μια εικόνα που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα της εταιρείας και στα 
χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται εκεί. 
Αυτό είναι ένα καλό σημείο για την έναξη μιας σειράς από ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
της παραγωγικότητάς και στη βελτίωση της «απόδοσης» της εταιρείας τους. Για την ανάπτυξη του 
Προγράμματος, είναι σημαντικό να ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση της εργασιακής ένταξης στην 
εταιρεία. 
Το εργαλείο για αυτήν την έρευνα μπορεί να είναι μια «φόρμα/ερωτηματολόγιο», που συλλέγει 
πληροφορίες και επίπεδο ικανοποίησης σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την επαγγελματική 
ένταξη, ορισμένοι συνήθως αναφέρονται στην κατάσταση της αναπηρίας (για παράδειγμα, το φυσικό 
περιβάλλον εργασίας ή τα βοηθήματα υπολογιστή) και άλλα κοινά για όλους τους υπαλλήλους του 
οργανισμού (για παράδειγμα, το περιεχόμενο και η αυτονομία της εργασίας, οι κοινωνικές σχέσεις, η 
επίσημη και μη τυπική αναγνώριση, οι επαγγελματικές πορείες κ.λπ.). Ελέγξτε καλά την κατάσταση 
της εργασιακής ένταξης στην εταιρεία. 
Κάθε στοιχείο επηρεάζει όχι μόνο την τοποθέτηση σε θέση εργασίας, αλλά και την αποτελεσματική 
παραγωγικότητα, και ως εκ τούτου μπορεί να μεταφραστεί σε ποσοτικούς και οικονομικούς όρους. 
Το «έντυπο/ερωτηματολόγιο» μπορεί να προταθεί τόσο σε συνεργάτες με αναπηρία όσο και στους 
διευθυντές/προϊσταμένους τους, για την αξιολόγηση τυχόν διαφορών στην αντίληψη. Αυτή η 
μεθοδολογία επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να: 

● εντοπίσει κρίσιμα ζητήματα και ευκαιρίες για βελτίωση, 
● γίνει σύγκριση των αναγκών και τις προσδοκίες των συνεργατών με  αναπηρία με αυτό που 

αναμένεται και αντιλαμβάνονται οι διευθυντές, 
● επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί, 
● επιδεικνύουν το ενδιαφέρον του οργανισμού για την κατανόηση των αναγκών των 

συνεργατών του. Η ανάλυση των ευρημάτων θα οδηγήσει στην πρόταση και την 
ενεργοποίηση περαιτέρω βελτιωτικών πρωτοβουλιών, τα αποτελέσματα των οποίων θα 
επαληθευτούν και θα παγιωθούν από μεταγενέστερες έρευνες. 

 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
Η έκδοση "Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych" (Αξιολόγηση Αναγκών των Ατόμων με 
Αναπηρία) που αναπτύχθηκε κατόπιν αιτήματος του Κρατικού Ταμείου για την Αποκατάσταση Ατόμων 
με Αναπηρία από την εταιρεία: Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka περιέχει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό των αναγκών σε άτομα με αναπηρία σε πολλούς τομείς 
της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στην αγορά εργασίας. Σκοπός της μελέτης ήταν ο 
εντοπισμός των αναγκών των ατόμων με αναπηρία από τη σκοπιά αυτών των ατόμων, καθώς και η 
παροχή συστάσεων για την πιθανή υποστήριξη από το PFRON των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά 
την κάλυψη των αναγκών τους. Οι ανάγκες που σχετίζονται με τον τομέα της επαγγελματικής 
εργασίας, τις οποίες ανέφερε το 6% των ερωτηθέντων, κατέστησαν ιδιαίτερα σημαντικές σε 
αυθόρμητες δηλώσεις για ψυχικά ασθενείς (11%). Ανέφεραν πιο συχνά θέματα όπως: πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε εργασία, ανεξάρτητα από το είδος και τα προσόντα που διαθέτει, συνθήκες εργασίας 
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προσαρμοσμένες στις δυνατότητες ενός ατόμου με αναπηρία - κυρίως έλλειψη άγχους, συχνότερα 
διαλείμματα, κατανόηση για τις αδυναμίες. Το 19% των ατόμων με αναπηρία έχουν συγκεκριμένες 
ανάγκες όσον αφορά την επαγγελματική εργασία. Τις περισσότερες φορές οι ανάγκες καλύπτουν την 
προσαρμογή του σταθμού εργασίας / του χώρου εργασίας στις ατομικές ανάγκες ή τη διασφάλιση 
κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Οι σωματικές προσαρμογές χρειάζονται συχνότερα από άτομα με 
προβλήματα κίνησης και όρασης, ενώ η ανάγκη διασφάλισης καλών συνθηκών αναφέρεται 
συχνότερα από τους ψυχικά ασθενείς και τους φροντιστές ατόμων με νοητικές αναπηρίες. Από την 
άλλη πλευρά, για τα άτομα με προβλήματα ακοής, η υποστήριξη στην εύρεση εργασίας και η 
υποστήριξη στον χώρο εργασίας (π.χ. διερμηνέας πινακίδων) είναι σημαντική. 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Ο αντίκτυπος όλων αυτών των προγραμμάτων παραμένει προς το παρόν περιορισμένος. Τα ποσοστά 
απασχόλησης είναι χαμηλά και μια πρόσφατη μελέτη ανέφερε ότι μόνο το 26% των γονέων των νέων 
με αναπηρία γνώριζε τις υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης που προσφέρουν οι αρχές 
απασχόλησης, ενώ μόνο το 10% αυτών των ατόμων απασχολούνταν πραγματικά. 
Νόμος αρ. 145/2020 και Νόμος αρ. 193/2020, που τροποποιήθηκε ο Νόμος αρ. 448/2006, 
προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ελλείψεις. Στα άτομα με αναπηρία προσφέρθηκε η 
δυνατότητα να επιλέξουν, κατόπιν αιτήματος, μεταξύ επωφελούμενης δωρεάν δημόσιας 
συγκοινωνίας ή αποζημίωσης, εντός ορισμένων ορίων, για το κόστος των καυσίμων προσωπικών 
οχημάτων ή οχημάτων που ανήκουν στην εταιρεία τους. Ο Νόμος 145/2020 εισήγαγε επίσης με 
σαφέστερους όρους ορισμένες υποχρεώσεις για τους εργοδότες, όπως να προσαρμόζουν τα 
καθήκοντα των εργαζομένων στις ικανότητές τους και να προσφέρουν, όταν χρειάζεται, ευέλικτο 
ωράριο εργασίας. Οι εταιρείες που δεν λαμβάνουν τέτοια μέτρα θα είναι επιρρεπείς σε σημαντικά 
υψηλότερα πρόστιμα από πριν, που κυμαίνονται έως και 25.000 RON (περίπου 5130 ευρώ). Αν και η 
πρόθεση του νομοθέτη είναι σαφής, μπορούν να εκφραστούν ανησυχίες δεδομένου ότι οι εργοδότες 
στη Ρουμανία ήταν ήδη επιφυλακτικοί όσον αφορά την απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Ο κίνδυνος 
εφαρμογής αυτού του ποσού προστίμων μπορεί να συμβάλει σε ακόμη μεγαλύτερη 
επιφυλακτικότητα. 

 

6. ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

 Σύνοψη των ευρημάτων της έρευνας και των πιο σημαντικών και γενικών εστιακών 
σημείων. Το κεφάλαιο αναπτύχθηκε με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν στα 
προηγούμενα κεφάλαια και ως εκ τούτου ολοκληρώνει αυτή την δευτερογενή έρευνα (desk 
research). 

 

6.1 Κοινά σημεία 
 

● Τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αγωνίζονται να βρουν εργασία παρά την υφιστάμενη 
νομοθεσία και το δικαίωμα στην εργασία που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα όλων των 
χωρών που συμμετέχουν, 

● Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει έλλειψη εθνικών δεδομένων για την αναπηρία, 
γεγονός που εμποδίζει τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, 

● Τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, κυρίως στην Κύπρο, την Ελλάδα, την 
Πολωνία και τη Ρουμανία, 

● Οι λόγοι για την άρνηση πρόσληψης εργαζομένων με αναπηρία είναι παρόμοιοι σε όλες τις 
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συμμετέχουσες χώρες, οι πιο συνηθισμένοι είναι: κοινωνικές προκαταλήψεις, ανεπαρκής 
πληροφόρηση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα, ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση, 
ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας, απουσία ολοκληρωμένου κεντρικού 
σχεδιασμού από την πλευρά του Κράτους και η έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ.  

 
6.2 Ομοιότητες και Διαφορές 

 

● Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν 
στρατηγικές και έργα προκειμένου να ενισχύσουν την πρόσληψη/εργοδότηση των ατόμων με 
αναπηρία. Ωστόσο, αυτό το ζήτημα χρήζει περαιτέρω αντιμετώπισης, καθώς είναι αρκετά 
περίπλοκο, λόγω των πολλών παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία σε αυτόν τον τομέα 
και οι οποίοι κυμαίνονται από εκπαίδευση, ιατρική βοήθεια, νοοτροπία, προθυμία για 
δημιουργία κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά κίνητρα, κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, συμμετοχή των πολιτών κλπ.,  

● Η νομοθεσία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά 
των ατόμων με αναπηρία στον χώρο εργασίας, τέθηκε σε ισχύ πολύ πρόσφατα και 
προκλήθηκε από την ανάγκη προσαρμογής των εθνικών συστημάτων στο διεθνές και 
κοινοτικό δίκαιο στους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία στον τομέα αυτό 
και που κυμαίνονται από εκπαίδευση, ιατρική βοήθεια, νοοτροπία, προθυμία για δημιουργία 
κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά κίνητρα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
συμμετοχή των πολιτών, κ.ά., 

● Ένα κοινό μέσο για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες 
τις συμμετέχουσες χώρες είναι η χορήγηση επιδοτήσεων, ωστόσο αυτή η μέθοδος δεν 
θεωρείται αρκετά ελκυστική, για παράδειγμα στη Ρουμανία. Επίσης, τα υψηλά επίπεδα 
οικονομικής στήριξης που προσφέρονται σε άτομα με αναπηρίες μπορεί να τα αποτρέψουν 
από το να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη μορφή κατάρτισης/εκπαίδευσης ή να βρουν 
δουλειά, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, 

● Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στη χαμηλή απασχολησιμότητα μεταξύ των ατόμων 
με αναπηρία είναι η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης, αν και η επαγγελματική εκπαίδευση 
είναι διαθέσιμη σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, αλλά αυτή είναι ανεπαρκώς 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ομάδας των ατόμων αυτών και στις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας. Ένα χρήσιμο έγγραφο που εφαρμόζεται στην Κύπρο, το έντυπο αναφοράς μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες χώρες για την αξιολόγηση της ικανότητας εργασίας, 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, 

● Παρά τις κάποιες βελτιώσεις, η νοοτροπία στις περισσότερες χώρες-εταίροι διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία από τους 
εργοδότες και τους συναδέλφους στον χώρο εργασίας, οι οποίοι μπορεί να τους θεωρούν 
ανεπαρκώς προετοιμασμένους ή ανίκανους να εκτελέσουν διαφορετικά καθήκοντα, ενώ η 
κατάσταση των ατόμων με νοητική υστέρηση είναι ακόμη χειρότερη . Το στίγμα εξακολουθεί 
να υπάρχει αν και έχουν γίνει προσπάθειες για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες, στο βαθμό που δείχνει η έρευνα γραφείου, 

● Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπάρχει υποχρεωτική ποσόστωση για την απασχόληση 
ατόμων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και η 
συμμετοχή διαφορετικών συλλόγων έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των 
πραγμάτων, 

● Υπάρχει σχετική νομοθεσία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και έχουν εντοπιστεί ορισμένες 
επιτυχημένες στρατηγικές μεταξύ των οποίων μπορούμε να αναφέρουμε: Επαγγελματικό 
προφίλ στην Κύπρο, στοχευμένη τοποθέτηση στην Ιταλία, ποικίλες πρωτοβουλίες στην 
Πολωνία (πρακτικές, κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης, όλα τα οποία είναι κρατικά και 
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χρηματοδοτούνται), 
● Παρά την υφιστάμενη νομοθεσία, η εφαρμογή της είναι ελλιπής, όπως συμβαίνει στη 

Ρουμανία, και κατά συνέπεια οδηγεί σε καθόλου ή λίγα αποτελέσματα, 
● Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες τα οικονομικά οφέλη είναι διαθέσιμα και εγγυημένα από το 

νόμο, αν και δεν γνωρίζουν όλες οι εταιρείες αυτά τα κίνητρα (η ιταλική έρευνα έχει 
επισημάνει αυτήν την πτυχή), ενώ στη Ρουμανία τα υπάρχοντα κίνητρα είναι μικρής αξίας και 
δίνονται για ένα μικρό ποσό χρόνο, με μικρό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι για την ένταξη στην αγορά εργασίας.  

 
 
 

 

7. Συμπεράσματα 
  

● Στις περισσότερες συμμετέχουσες χώρες, υπάρχουν προγράμματα που διευκολύνουν την 
παροχή οικονομικής υποστήριξης και επιχορηγήσεων σε εργοδότες και μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή καθοδηγούν άτομα με αναπηρίες, 

● Σχέδια όπως η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή οι Στέγες Υποβοηθούμενης Διαβίωσης 
θεωρείται ότι βοηθούν στη βελτίωση της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, 

● Τα περισσότερα προγράμματα έχουν θετική επίδραση στις δεξιότητες μάθησης και 
εκπαίδευσης, καθώς περιέχουν γραμμές δράσης σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα 
την ποιότητα ζωής, 

● Ωστόσο, εάν παρατηρούσαμε ορισμένες από τις εθνικές πραγματικότητες, θα μπορούσαμε 
εύκολα να συμπεράνουμε ότι ο αντίκτυπος όλων αυτών των προγραμμάτων παραμένει προς 
το παρόν περιορισμένος.    
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