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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 
Αγαπητοί εμπειρογνώμονες, 

Με χαρά και ενθουσιασμό σας καλωσορίζουμε στην 7η Πανελλήνια Μαθητική 
Προσομοίωση Επιτροπών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» και, πιο συγκεκριμένα, στην Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) με θέμα προς συζήτηση την Εργασία και την 
Απασχόληση.  

Σκοπός της Επιτροπής μας είναι η ανάδειξη εφαρμόσιμων προτάσεων και λύσεων με τις 
οποίες τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να απορροφήσουν επαγγελματικά και να 
απασχολήσουν μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με Αναπηρία, χωρίς να καταπατάται το 
αναφαίρετο δικαίωμα τους στην εργασία και την απασχόληση.  

Μέλημα σας ως εμπειρογνώμονες, είναι να διεξάγετε την απαραίτητη έρευνα και να 
καταφύγετε στα αναγκαία μέτρα, προτάσεις και λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική 
της χώρας που εκπροσωπείτε. Το σύνολο των υλοποιήσιμων προτάσεων, θα κληθείτε να 
το παρουσιάσετε, κατά την διάρκεια των Εργασιών της Επιτροπής μέσα από 
εποικοδομητικό διάλογο και διπλωματία.  

Ο παρών οδηγός μελέτης θα αποτελέσει την εναρκτήριο οδό αυτής της ερευνάς, καθώς σας 
κατευθύνει σε όσα πρέπει να μελετήσετε και αποτελεί ταυτόχρονα και την αφορμή για 
περαιτέρω αναζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Επιτροπής.  

Είμαστε σίγουροι πως ανυπομονείτε όσο και εμείς για το συνέδριο και γι’ αυτό σας 
προτρέπουμε να μην διστάσετε καθόλου κατά την προετοιμασία αλλά και κατά την 
διάρκεια να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας δημιουργηθεί.  

Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση,  

Αλέξιος Βασίλειος Τσανός, Πρόεδρος 

Ελισάβετ Δέσποινα Παυλίδου , Αντιπρόεδρος 
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή 
οργανισμό, που συ- στάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο 
Σαν Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945, και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου 
έτους, μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη- μέλη. Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
καταγράφονται στο άρθρο 1 του Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την 
«ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση 
φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας». Με στόχο την πάταξη των διακρίσεων εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στις 
13 Δεκεμβρίου του 2006. Τέθηκε σε ισχύ περί- που δύο χρόνια μετά, στις 3 Μαΐου του 2008. 
Μέχρι σήμερα, έχει κυρωθεί από 167 κράτη. Η Σύμβαση, ακολουθώντας του σκοπούς του 
Ο.Η.Ε., υιοθετεί μια ευρεία κατηγοριοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία, και επιβεβαιώνει ότι 
όλα τα πρόσωπα, με όλους τους τύπους αναπηριών πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον 
οποίο κάθε δικαίωμα θα εφαρμόζεται στα άτομα αυτά, καθώς επίσης, προσδιορίζονται οι 
τομείς στους οποίους παραβιάζονται τα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν από την 
Σύμβαση, με σκοπό να τροποποιηθούν και οι περιοχές στις οποίες απαιτείται η ενίσχυση 
της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. 1  Την Σύμβαση συνοδεύει το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ ταυτόχρονα με τη Σύμβαση και είναι επίσης 
δεσμευτικό για τα κράτη τα οποία την έχουν υπογράψει και επικυρώσει. Το πρωτόκολλο 
θεσπίζει δύο πρόσθετες εντολές προς την Επιτροπή. Η πρώτη εντολή είναι η λήψη και η 
εξέταση των ατομικών αναφορών, ενώ η δεύτερη είναι η σύσταση ερευνών σε περιπτώσεις 
που υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις 

 
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 
Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 27/10/2021) 
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της Σύμβασης. Ταυτόχρονα, εκτός από το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, ερμηνεύονται οι 
διατάξεις του Συμφώνου και δημοσιεύονται τα “Γενικά Σχόλια”, τα οποία βασίζονται σε πιο 
συγκεκριμένα ζητήματα του θέματος. Όλα τα κράτη-μέρη της Σύμβασης έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων που έχουν ήδη κατοχυρωθεί. Τα κράτη οφείλουν να παρουσιάσουν την 
πρώτη έκθεση αρχικά εντός δύο ετών από την επικύρωσή της και, στη συνέχεια, κάθε 
τέσσερα χρόνια. 

 

3. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Ατόμων με 
Αναπηρία: Ρόλος και Αρμοδιότητες2 

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
αποτελεί το όργανο ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης και του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου. Βασικός πυλώνας τόσο της Σύμβασης, όσο και της Επιτροπής, είναι ο 
ορισμός των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Στα ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται άτομα με 
μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες, σε 
αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους ανθρώπους. 
Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποτελείται από 18 ανεξάρτητα μέλη και είναι αρμόδια για 
την εξέταση των εκθέσεων των κρατών μερών, την εξέταση ατομικών αναφορών σύμφωνα 
με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των 
διατάξεων της Σύμβασης και την υιοθέτηση Γενικών Σχολίων σχετικά με την ερμηνεία και 
τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης. 

Η Επιτροπή είναι ένα σώμα 18 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί 
την εφαρμογή της Σύμβασης. Τα μέλη της επιτροπής υπηρετούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα. Εκλέγονται από έναν κατάλογο προσώπων που διορίζονται από τα κράτη κατά 
τη διάσκεψη των κρατών- μερών. Η θητεία τους είναι τετραετής και έχουν την δυνατότητα 
να επανεκλεγούν μία φορά.  

 
2 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 
Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 27/10/2021). 
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4. Άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία3 
«Άρθρο 27 – 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με 
αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην 
ευκαιρία να κερδίζουν τα προς το ζην από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι 
αποδεκτή σε μια αγοράς εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι 
ανοικτό, ενιαίο και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, 
μεταξύ άλλων: 

α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 
και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και απασχόλησης, συνέχισης της 
απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών 
συνθηκών εργασίας, 

β. Να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση 
με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από παρενοχλήσεις και της 
αποκατάστασης των παραπόνων, 

γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να ασκούν τα 
εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα τους, σε ίση βάση με τους 
άλλους, 

δ. Να δίδουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να έχουν 
αποτελεσματική πρόσβαση στα γενικά, τεχνικά προγράμματα και 
προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού προγράμματα, τις 
υπηρεσίες διορισμού και την επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 

 
3 Από την επίσημη μετάφραση της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία από τον ν. 
4074/2012. Διαθέσιμο στο: 
https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50fe63392 (Ανακτήθηκε στις 
27/10/2021). 
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ε. Να προάγουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στη σταδιοδρομία για 
τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και τη βοήθεια 
σε σχέση με την εύρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στην 
απασχόληση, 

στ. Να προάγουν τις ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση, το επιχειρηματικό πνεύμα, 
την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και την έναρξη ατομικών επιχειρήσεων, 

ζ. Να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες στο δημόσιο τομέα, 

η. Να προάγουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες στον ιδιωτικό 
τομέα, μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, τα οποία μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, κίνητρα και άλλα μέτρα, 

θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με 
αναπηρίες στον εργασιακό χώρο, 

ι. Να προάγουν την απόκτηση, από τα άτομα με αναπηρίες, επαγγελματικής 
εμπειρίας στην ανοικτή αγορά εργασίας, 

ια. Να προάγουν την επαγγελματική αποκατάσταση, τη διατήρηση της 
εργασίας και τα προγράμματα επιστροφής στην εργασία για τα άτομα με 
αναπηρίες. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν κρατούνται 
υπό συνθήκες δουλείας ή υποτέλειας και ότι προστατεύονται, σε ίση βάση με τους 
άλλους, από την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.»  
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5. Ανάλυση του άρθρου 27 της Σύμβασης 
Η Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία4 και το Προαιρετικό της 

Πρωτόκολλο (A/RES/61/106 ) έχουν λειτουργήσει ως προπομπός για ένα παγκόσμιο κίνημα 
που αποσκοπεί να εξασφαλίσει την αντιμετώπιση των ΑμεΑ ως ισότιμων μελών μιας 
κοινωνίας στα οποία αναγνωρίζονται τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας την 
επιτακτική ανάγκη όλα τα κράτη–μέλη να προωθούν, να προστατεύουν και να 
διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία γίνονται σεβαστά σε όλες τις 
πτυχές της ανθρώπινης ζωής. 

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 27 της Σύμβασης ορίζονται τόσο τα δικαιώματα των ΑμεΑ 
σχετικά με την εργασία, όσο και οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που έχουν επικυρώσει 
τη σύμβαση, σχετικά με την προστασία των ατόμων και των δικαιωμάτων τους στο 
θεμελιώδες δικαίωμα της εργασίας, δικαιώματα που οφείλουν να γίνονται σεβαστά στο 
δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. 

Αρχικά, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ίσες 
ευκαιρίες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τις διάφορες μορφές 
απασχόλησης. Προβλέπονται ίσα εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους και 
διασφαλίζεται η ίση καταβολή μισθών ή αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, έτσι ώστε 
να μη γίνονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, και να έχουν τα άτομα αυτά τη δυνατότητα 
την να κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία που επιλέγουν ελεύθερα, 
απασχολούμενοι σε ένα ανοιχτό, ενιαίο - χωρίς αποκλεισμούς και πλήρως προσβάσιμο 
εργασιακό περιβάλλον.5 

Η πρόσβαση στην εργασία είναι, οπωσδήποτε, προϋπόθεση για την επίτευξη της 
πλήρους ισότητας ευκαιριών. Γι’ αυτό και προβλέπεται ότι θα πρέπει να εντοπίζονται και 
να αίρονται τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να ασκήσουν τα 
εργασιακά τους καθήκοντα σε ίση βάση με τους υπόλοιπους.6 

 
4 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 
Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.asp  
(Ανακτήθηκε στις 26/10/2021). 

5 European yearbook of disability law. Re Examining EU Equality Law in Light of the United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, σελ.159-162, Intersentia , Antwerp 

6 Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι σε θέση να απολαμβάνουν την εργασία τους ούτε 
χαίρουν αποτελεσματικά των εργασιακών τους δικαιωμάτων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 27 της σύμβασης, 
εάν ο ίδιος ο χώρος εργασίας δεν είναι προσβάσιμος. Ως εκ τούτου, οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι 
προσβάσιμοι, όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο9, παράγραφος 1 και " [Α] η άρνηση για εύλογη προσαρμογή του 
χώρου εργασίας συνιστά απαγορευμένη πράξη διάκρισης λόγω αναπηρίας "(Επιτροπή CRPD, γενικό σχόλιο 
αριθ.2 ( 2014), Άρθρο 9: Προσβασιμότητα 
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Σημαντικό, λοιπόν, βήμα προς την εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται τα 
άτομα με αναπηρίες, αποτελεί η εξασφάλιση των κατάλληλων αυτών συνθηκών για την 
εύλογη προσαρμογή 7  των χώρων εργασίας αλλά και η διασφάλιση ότι τα ΑμεΑ δε 
δουλεύουν παρά τη θέλησή τους αλλά ότι αμείβονται κανονικά για την εργασία τους. 

Πέρα από την πρόσβαση στο χώρο εργασίας, προβλέπεται η πρόσβαση στις 
υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας και η δραστηριοποίησή τους στα διάφορα συνδικαλιστικά 
όργανα, προκειμένου να τους δίνεται η ευκαιρία να οργανώνονται σε ομάδες και να 
διεκδικούν μαζικά τα δικαιώματα τους. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στα Άτομα με 
αναπηρίες αναγνωρίζεται, όπως είναι φυσικό, το δικαίωμα τους να παίρνουν μέρος σε 
τεχνικού και επαγγελματικού προσανατολισμού προγράμματα, όπως επίσης και σε 
προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα με 
αναπηρίες αποκτούν δεξιότητες, εργασιακή εμπειρία και καθίστανται περιζήτητα στην 
αγορά εργασίας. Μέσα από προγράμματα θετικής δράσης, πρωτοβουλίες, μέτρα και 
κίνητρα οφείλει να εξασφαλίζεται η απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες στον ιδιωτικό 
και στον δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και η πρόσβαση στην ελεύθερη οικονομία, η 
αυτοαπασχόληση, η δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ατομικής 
πρωτοβουλίας αλλά και η απόκτηση ατομικής ιδιοκτησίας. 

Δεδομένου ότι η πρόσβαση στην εργασία προσφέρει από τη μια εισόδημα και από 
την άλλη κινητοποιεί την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην κοινωνία, γίνεται κατανοητό ότι ο 
βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται η ένταξη των ΑμεΑ στον εργασιακό χώρο, αποτελεί 
συνάμα ένδειξη υγιούς κοινωνικού συνόλου, που επιτρέπει στα ΑμεΑ να εξασφαλίσουν την 
οικονομική τους ανεξαρτησία, την κοινωνική τους ενσωμάτωση, την συμμετοχή τους στην 
πολιτιστική ζωή και την εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης σε βάρος τους. 

Στόχος επομένως των διατάξεων του άρθρου 27 της Σύμβασης καθίσταται η 
ανάδειξη των κατευθυντήριων-γενικών γραμμών πάνω στις οποίες οφείλουν να κινηθούν 
τα κράτη προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας των 
ΑμεΑ. 

 

 
7 Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία προέτρεπε σταθερά 
τα Συμβαλλόμενα Κράτη να υιοθετούν, ακόμα και μέσω της νομοθεσίας, την άποψη ότι η άρνηση για εύλογη 
προσαρμογή συνιστά διάκριση. Για παράδειγμα, στις πρώτες καταληκτικές παρατηρήσεις της σε σχέση με την 
Τυνησία, η Επιτροπή ανέθεσε στο Κράτος να " ενσωματώσει τον ορισμό της εύλογης προσαρμογής στο εθνικό 
δίκαιο και να την εφαρμόσει σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης, εξασφαλίζοντας ότι ο νόμος αναγνωρίζει 
ρητά την άρνηση για εύλογη προσαρμογή ως διάκριση με βάση την αναπηρία "και ότι το συμβαλλόμενο κράτος" 
οφείλει να συμπεριλάβει ρητή απαγόρευση των διακρίσεων που βασίζονται στην αναπηρία σε ένα νόμο κατά 
των διακρίσεων, ιδίως για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκλογές, την εργασία, την εκπαίδευση και την 
υγεία, μεταξύ άλλων " (Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, Concluding observations: Tunisia, 
Fifth session 11–15 Απριλίου 2011, CRPD/C/ TUN/CO/1, 13 Μάιος 2011, παράγραφοι: 12–13) 
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6. Ειδικότερα Ζητήματα 
6.1 Κοινωνική ενσωμάτωση και προστασία των ατόμων με αναπηρία 
από περιθωριοποίηση: Ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και ανισότητες 
στον εργασιακό χώρο. 
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος 
ορισμός του Κοινωνικού Αποκλεισμού/ Περιθωριοποίησης, ωστόσο, μπορούμε να 
περιγράψουμε το συγκεκριμένο κοινωνιολογικό φαινόμενο ως την κατάσταση στην οποία 
ένα άτομο ή μία ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική 
και πολιτιστική ζωή, καθώς και την διαδικασία που οδηγεί και συντηρεί αυτή την 
κατάσταση. Η περιθωριοποίηση πηγάζει συνήθως από την έλλειψη πρόσβασης σε πηγές 
υλικών αγαθών, όπως είναι το εισόδημα και η εργασία, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η 
εκπαίδευση. Ακόμη, μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη σεβασμού που υπάρχει σε κοινωνικές 
ομάδες και άτομα που δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματα τους , καθώς θεωρούνται ως κάτι το «διαφορετικό».8 

 Είναι γεγονός ότι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες 
κοινωνικές ομάδες που βιώνουν σε πολλούς τομείς της ζωής τους κάποιο είδος κοινωνικού 
αποκλεισμού, είτε πρόκειται για πρόσβαση στην εκπαίδευση είτε για ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας αργότερα. Σύμφωνα, μάλιστα, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο , εν έτει 2022 ένα 
ποσοστό 52% των ΑμεΑ αισθάνεται πως βιώνει κάποιο είδος περιθωριοποίησης, γεγονός 
που αποδεικνύεται και από τη σχετική έκθεση που παρουσιάζει πως μόνο 2 στους 4 
ανθρώπους με αναπηρία κατορθώνουν να βρίσκουν εργασία , ενώ μόνο ένα ποσοστό 
29,4% κατορθώνει να αποκτήσει ένα πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.9 ‘ 

Έτσι, λοιπόν, σε μία συνειδητή προσπάθεια να αλλάξει αυτό έχει αναπτυχθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Στρατηγική για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ 2021-2030, η οποία έχει 
ως στόχο να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους θεσμούς μέσω προτάσεων, ώστε 
να αντιμετωπίσουν μεγάλα εμπόδια που τροφοδοτούν τον αποκλεισμό των ΑμεΑ από την 
απόκτηση ίσων ευκαιριών, αλλά και στην ανάπτυξη πολιτικών προστασίας τους από το 
προαναφερθέν φαινόμενο , ώστε να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην 

 

8 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjonKTfk4v7AhUGUcAKH
aSlAEgQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fesa%2Fsocdev%2Frwss%2F2016%2Fchapter1.pdf&
usg=AOvVaw3TVq-MiZq4bN4riuzfQOD7 

9 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137 
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κοινωνικοοικονομική ζωή, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.10Ακόμη, ευνοεί λύσεις 
οι οποίες θα στηρίξουν τα ΑμεΑ στο εργασιακό περιβάλλον είτε παρέχοντας τους άμεση 
βοήθεια, π.χ. η πρωτοβουλία της Ελλάδας για ένταξη Βοηθών των Αμεα στον εργασιακό 
χώρο μέχρι το 202411, είτε προωθώντας προστατευτικές μεταρρυθμίσεις στην ευρύτερη 
αγορά εργασίας. Τέλος, παροτρύνει τα κράτη μέλη , μέσω μη δεσμευτικών προτάσεων, να 
ενθαρρύνουν την συμμετοχή των ΑμεΑ στα κοινά και ειδικότερα στην δημοκρατική 
διαδικασία μέσω της χρήσης του  ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας για τις εκλογές, καθώς 
και  τη δημιουργία ποιοτικότερων και πιο βιώσιμων θέσεων εργασίας μέσω μίας δέσμης 
μέτρων που έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει στο εγγύς μέλλον. 

 

 

6.2 Απασχόληση ατόμων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα 
Ορισμός Δημόσιου Τομέα:   Σύμφωνα με την έρευνα του Εργατικού Δυναμικού (LFS), ο 
δημόσιος τομέας καλύπτει ανθρώπους που εργάζονται σε οργανισμούς που ανήκουν, 
χρηματοδοτούνται ή διοικούνται από μία κρατική αρχή. Ως δημόσιοι υπάλληλοι, ορίζονται 
οι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό.  

Στις μέρες μας είναι  σύνηθες φαινόμενο να αποκλείονται από το κοινωνικό γίγνεσθαι και 
συνάμα από το δημόσιο – ιδιωτικό τομέα τα άτομα με Αναπηρία. Κυρίως στο δημόσιο τομέα 
παρατηρείται ότι το ποσοστό των ΑΜΕΑ που απασχολείται είναι εξαιρετικά ισχνό, καθώς 
δεν υπάρχει η απαιτούμενη βοήθεια που αυτά τα άτομα χρειάζονται. Ενδεικτικά, ένα 
παράδειγμα που ενισχύει τον ανωτέρω ισχυρισμό, είναι ότι το  2006 πολλά κράτη-μέλη της 
ΕΕ πραγματοποίησαν έρευνες μέσω  αποστολής ερωτηματολογίου σε δημόσιες υπηρεσίες 
τους, για να καταγράψουν τον αριθμό των υπαλλήλων με αναπηρία που υπηρετούν σε 
αυτούς τους φορείς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερευνών, από τους 
885 φορείς που απάντησαν, μόνο οι 284 απασχολούν άτομα με αναπηρία, αριθμός που 
καταδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει για ένταξη ΑμεΑ σε θέσεις στους δημόσιους τομείς 
κρατών. 

Την ίδια στιγμή, παρόλο που ο τομέας της εκπαίδευσης έχει εκσυγχρονιστεί (τηλεκπαίδευση, 
ηλεκτρονικές συσκευές κλπ), δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα να εργαστούν από τον 
προσωπικό τους χώρο, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών ΑμεΑ δεν αυξήθηκαν, αλλά έμειναν 
σταθερά σε χαμηλά επίπεδα.    

 

10 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes 

11 https://ypergasias.gov.gr/prosopikos-voithos-gia-amea/ 
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Μάλιστα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, σε διάφορα κείμενα θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ αναφέρεται ότι τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας  
από ότι ο γενικός πληθυσμός. Ακόμη και όταν αποκτήσουν εργασία αντιμετωπίζουν 
συχνότερα τον κίνδυνο της απόλυσης, συνήθως κατέχουν θέσεις εργασίας που δεν 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ικανότητες, εμπειρίες και φιλοδοξίες και όταν 
βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας κινδυνεύουν να παραμείνουν σε αυτήν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Στην «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση 
της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» σχολιάζεται ότι το ποσοστό απασχόλησης 
των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ κυμαίνεται γύρω στο 50%.  Επομένως, τα ποσοστά 
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, καθώς και στον ιδιωτικό είναι χαμηλά. Χαρακτηριστικά, 
στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης ατόμων με Αναπηρία αντιστοιχεί σε 50% , γεγονός 
που καταδεικνύει την υποχρέωση μας ως κοινωνία να λάβουμε ειδικά μέτρα για την 
ενσωμάτωση των ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Το γεγονός 
αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι, ώστε να αυξηθεί η 
παρουσία των ατόμων με αναπηρία.  

Τέτοιοι μέθοδοι δεν παύει να είναι οι λεγόμενες «εναλλακτικές μορφές απασχόλησης» όπως 
λόγου χάριν, τα προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια κ.α.12, αλλά και άλλες νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που συνέβησαν στη Γαλλία το 2019 και καθιέρωσαν ότι στους 
εργασιακούς χώρους πρέπει ένα ποσοστό των εργαζομένων  να συμπεριλαμβάνει ΑμεΑ.13 
Με το πέρασμα των χρόνων , έχουν γίνει προσπάθειες να περιοριστεί οποιοσδήποτε είδους 
αποκλεισμός με κυριότερο το παράδειγμα διαφόρων κρατών μελών, όπου κατοχύρωσαν 
σε άρθρο του Συντάγματος τους, το δικαιώμα των ΑΜΕΑ στην εργασία και την προστασία 
της εργασίας που παρέχουν. Εν γένει ρυθμίστηκε η παροχή εργασίας, οι συνθήκες 
απασχόλησης , η αμοιβή, οι προαγωγές, η εκπαίδευση στην εργασία και όλο το καθεστώς 
παροχής εργασίας από τα ΑΜΕΑ, υπό την έννοια ότι απαγορεύονται οι διακρίσεις στα 
παραπάνω θέματα σε βάρος τους. 

6.3 Οι επιπτώσεις της πανδημίας και η τηλεργασία 
Ορισμός τηλεργασίας: Ως τηλεργασία ορίζεται η εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας 
του εργαζομένου με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, βάσει μίας εργασιακής 

 

12 
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1606/2/1606_%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87%cf%8c%c
e%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b1.pdf  
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σύμβασης , η οποία θα πραγματοποιούταν στις εργασιακές εγκαταστάσεις του εργοδότη. 
14 

Η περίοδος της πανδημίας επέφερε σημαντικές αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων 
παγκοσμίως και αποτέλεσε μία περίοδο μεγάλης αστάθειας για τον εργατικό τομέα 
γενικότερα. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι επιπτώσεις για τα άτομα με αναπηρίες 
(ΑμεΑ) τα οποία αποτελούσαν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες. 

 Αν και η τελική καταγραφή των επιπτώσεων που είχε ο Covid-19 στις ζωές των ΑμεΑ 
ακόμα εκκρεμεί, εμφανής ήταν η αύξηση του ποσοστού ανεργίας με τον δείκτη να 
ανέρχεται στο 12,6%  κατά τα τέλη του 2020, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες 15 και στο 17,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έδειξαν οι στατιστικές 
μελέτες του Ευρωκοινοβουλίου. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι παρά το γεγονός ότι με την 
πανδημία αυξήθηκε η χρήση του φαινομένου της τηλεργασίας -πράγμα που φαινομενικά 
ευνοεί την συμμετοχή των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας- δεν πραγματοποιήθηκαν 
προσλήψεις και αυξήθηκαν οι απολύσεις των ΑμεΑ από πληθώρα επιχειρήσεων, που 
βασίστηκαν σε κοινωνικές διακρίσεις και στο «ευάλωτο» που χαρακτήρισε την 
συγκεκριμένη ομάδα κατά την περίοδο αυτή, όπως φάνηκε και από την έκθεση του ΟΗΕ 
για τις πολιτικές για τα ΑμεΑ κατά τον Covid-19, στην οποία αναφέρεται ότι η 
κοινωνικοοικονομική κρίση που επήλθε επηρέασε συγκριτικά περισσότερο τα άτομα αυτά 
, από τα οποία μόλις ένα 28% παγκοσμίως κατόρθωσε να έχει πρόσβαση σε επιδόματα 
αναπηρίας.16 

Το 2022, λοιπόν, σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να επιταχυνθεί η 
επανένταξη των ΑμεΑ στην αγορά  εργασίας, η τηλεργασία μπορεί να αποτελέσει το κλειδί 
για την όλη διαδικασία σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις της Ένωσης, οι οποίες απορρέουν 
από  την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών 70-Α/2020 όπου αναφέρεται ότι η  
τηλεργασία μπορεί να ζητηθεί από άτομα με αναπηρία από τους εργοδότες και αυτοί 
οφείλουν να την παρέχουν.17 ‘Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο κλίμα που θα 
ευνοεί τα ΑμεΑ, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα εργασίας από το χώρο τους , με 

 

14 https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=2523# 

15 https://link.springer.com/article/10.1007/s10926-021-10012-9 

16 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability-Inclusive-Response-to-COVID-19.pdf 

17 https://static.eurofound.europa.eu/covid19db/cases/PT-2020-22_1228.html 
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αποτέλεσμα να μπορεί να μειωθεί σημαντικά η περιθωριοποίηση που βιώνουν κατά τη 
διαδικασία της πρόσληψης αλλά και άλλα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν, καθώς θα 
μπορούν να ολοκληρώνουν επιτυχώς τα ίδια καθήκοντα που ανατίθενται στα άτομα που 
βρίσκονται δια ζώσης στο χώρο εργασίας του εργοδότη.18 

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να ευνοήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας εξ 
αποστάσεως σε δημόσιους φορείς, όπου θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ΑμεΑ, τα οποία 
θα εργάζονται μέσω τηλεργασίας, καθώς και με δημιουργία μέτρων όπου θα επιτρέπουν 
τη μετατροπή ορισμένων θέσεων του ιδιωτικού τομέα σε υβριδικές, ώστε να αυξηθούν οι 
προσλήψεις ΑμεΑ, εφόσον δεν θα χρειάζεται να παρευρίσκονται διαρκώς στον  χώρο 
εργασίας. Τέλος, μία προσπάθεια ανάπτυξης μέτρων για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη χρήση της τηλεργασίας μπορεί να γίνει σε συνεργασία με την 
Ειδικευμένη Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή 
Εποχή και την Επιτροπή για την Βιομηχανία , την Έρευνα και την Ενέργεια. 

 

7. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 
1) Πως μπορούν τα κράτη- μέλη να αυξήσουν τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία 

στο δημόσιο τομέα; Με τι κριτήρια και πως θα μπορούσε να γίνει η κατανομή 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας; 

2)  Πως μπορούν τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
επαγγελματικού προσανατολισμού για τα άτομα με αναπηρίες; 

3) Πως επηρέασε η πανδημία την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία; Αυξήθηκαν 
οι προσλήψεις με την άνοδο της τηλεργασίας;   

 

18 https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/blog/how-to-use-the-surge-in-teleworking-as-a-real-
chance-to-include-people-with-disabilities 
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8. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 
1. Η ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 
σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές: 
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-
%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/   

2. Το κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στο Youtube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 
ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.youtube.com/user/UNOHCHR  

3. Τα πρωτότυπο κείμενο του Γενικού Σχολίου (Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities, General comment No. 2 (2014) on Article 9: Accessibility, Eleventh 
Session, 2014) διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement  

4. Η μηχανή αναζήτησης σχετικά με το ποιες διεθνείς συνθήκες ανθρώπινων 
δικαιωμάτων έχει υπογράψει και κυρώσει κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Έμφαση 
πρέπει να δοθεί στο αν συγκεκριμένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει τη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το προαιρετικό 
πρωτόκολλο: http://indicators.ohchr.org/  

5. Οι εκθέσεις της Επιτροπής για τα κράτη μέρη (με έμφαση κάθε εμπειρογνώμονος 
στο κράτος το οποίο εκπροσωπεί στην Επιτροπή) είναι διαθέσιμες στο: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Tre
atyID=4&DocTypeID=2  

6. Για μία γραφική απεικόνιση των ζητημάτων γύρω από τα δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία: 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/world_report_disability_easyread.p
df?ua=1  

7. Η Επίσημη Πολιτική για τα ΑμεΑ των Ηνωμένων Εθνών για τον κορονοϊό: 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability-Inclusive-
Response-to-COVID-19.pdf  

8. 8) Διπλωματική Εργασία από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ με αντικείμενο τη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες:  
http://ikee.lib.auth.gr/record/133696/files/GRI-2014-11742.pdf  
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