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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή καζήκαηνο  

 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ‘Φπρνινγηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εξγαζία αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο’ επηρεηξείηαη λα εμεηαζζεί ην 

δήηεκα ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο ππφ ην πξίζκα ηεο ςπρνινγίαο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζέκα θνξέσλ, ήηνη 

ησλ εξγνδνηψλ-πξντζηακέλσλ, ησλ ηδίσλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηφζν σο ήδε εξγαζηαθά 

εληαγκέλσλ, φζν θαη σο ελ δπλάκεη 

εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο αιιά 

θαη ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Πξφθεηηαη γηα 

ζπκπεξηθνξέο, ςπρνινγίεο πνπ 

ζπγθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

δηακνξθψλνπλ ε κία ηελ άιιε, θαζνξίδνληαο 

ηειηθψο ηφζν ηελ εξγαζηαθή ή κε έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φζν θαη ηελ 

νκαιφηεηα θαη επηηπρία απηήο.  



 

ηφρνη ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ: 

α) Ζ αλαδήηεζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, ε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ζην πξφζσπν ησλ 

εξγνδνηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα 

εληάμνπλ ζην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ άηνκα 

κε αλαπεξίεο, 

β) Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ζηελ 

ςπρνινγία ησλ εληαγκέλσλ εξγαζηαθά 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, θαη 

γ) Ζ δηεξεχλεζε ηεο ςπρνινγίαο ηεο αγνξάο 

ζην δήηεκα ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, σο θαηαιπηηθνχ 

παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο ησλ εξγνδνηψλ σο πξνο ην ζέκα 

ηεο πξφζιεςήο ηνπο, αιιά θαη ζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνλ ινηπφ εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξίγπξν. 

 



 

Λέμεηο –θιεηδηά, βαζηθνί όξνη καζήκαηνο: 

Αλαπεξία, εξγαζηαθή έληαμε, δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε, εξγνδφηεο, ζπλάδειθνη, ςπρνινγία 

εξγαδνκέλσλ-εξγνδνηψλ,  εξγαζηαθή θνηλσληθή 

ζηήξημε, ςπρνινγηθφο αληίθηππνο πξνζιήςεσλ, 

αγνξαζηηθφ θνηλφ, αίζζεκα ηθαλνπνίζεο. 

   

     Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηόρσλ ελνηήησλ 

      

     1
ε
 ελόηεηα: 

Δξγαζηαθή πξαγκαηηθόηεηα γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. 

 

Απνηειεί εηζαγσγηθή ελφηεηα, ε νπνία απνζθνπεί 

ζηελ απφδνζε ηεο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά  κε ηελ 

εξγαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Υξεηάδεηαη 

πξψηα λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ζε ππάξρνπζεο 

ξεαιηζηηθέο βάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο αθνινχζσο νη ελφηεηεο αλαθνξηθά κε 

ηηο ςπρνινγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εξγαζία 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 



 

Λέμεηο –θιεηδηά, βαζηθνί φξνη ελφηεηαο: 

Δξγαζηαθή έληαμε, ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξαο 

πξνζιήςεσλ, αλεξγία, ζχζηεκα πνζνζηψζεσλ, 

αξλεηηθφ θιίκα, ‘ςπρνινγηθφο εμαλαγθαζκφο, 

θίλεηξα εξγνδνηψλ. 

 

2
ε
 Δλόηεηα 

Φπρνινγηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξόζιεςε 

αηόκσλ κε αλαπεξία από ηνπο εξγνδόηεο. 

 

Ζ ελφηεηα απηή εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ςπρνινγίαο ησλ εξγνδνηψλ. Απαληψληαη 

εξσηήκαηα, φπσο ηη απνηξέπεη ζε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν ηνπο εξγνδφηεο απφ ηελ πξφζιεςε 

αηφκσλ κε αλαπεξία, πνηνη είλαη νη θφβνη ηνπο θαη 

πψο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Λέμεηο –θιεηδηά, βαζηθνί φξνη ελφηεηαο: 

Δξγνδφηεο, άηνκα κε αλαπεξία, πξφζιεςε, 

ελδνηαζκνί- αλεζπρίεο, εχινγεο πξνζαξκνγέο, 

παξαγσγηθφηεηα, ζεηηθή ζηάζε εξγνδνηψλ. 

 

 

 



 

3
ε
 Δλόηεηα 

Κνηλσληθή ζηήξημε - ςπρνθνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία 

 

ηελ ελφηεηα απηή παίξλεη κνξθή ε 

ελίζρπζε/βνήζεηα νηαζδήπνηε κνξθήο δίδεηαη 

πξνο ην άηνκν απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. 

Αλαιχεηαη, ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο θαη ησλ κνξθψλ ηεο, ελψ δίδεηαη έκθαζε 

ζηε ζεηηθή αιιά θαη ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζηήξημεο απηήο ζηελ ςπρηθή πιένλ πγεία ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Λέμεηο –θιεηδηά, βαζηθνί φξνη ελφηεηαο: 

Κνηλσληθή ζηήξημε, πξαθηηθή- ζπλαηζζεκαηηθή, 

ζεηηθή – αξλεηηθή, ιεθζείζα- πξνζδνθψκελε, 

άγρνο, θαηάζιηςε, αίζζεζε επεκεξίαο, αίζζεζε 

ειέγρνπ. 

 

4
ε
 Δλόηεηα 

Δξγαζηαθή θνηλσληθή ζηήξημε - Αληίθηππνο 

ζηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία. 

 

ηελ 4ε ελφηεηα αλαιχεηαη ε εξγαζηαθή 

θνηλσληθή ζηήξημε, ππνθαηεγνξία ηεο επξχηεξεο 



έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη νη θνξείο απφ 

ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη. ηφρν ηεο ελφηεηαο 

απνηειεί ε πεξηγξαθή ηεο επίδξαζεο ηεο ζηήξημεο 

απηήο ζηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία, θαζψο θαη ηνπ θαηαιπηηθνχ ηεο ξφινπ 

γηα ηελ νκαιή εξγαζηαθή ηνπο έληαμε. 

 

Λέμεηο –θιεηδηά, βαζηθνί φξνη ελφηεηαο: 

Δξγαζηαθή θνηλσληθή ζηήξημε, εξγνδφηεο- 

πξντζηάκελνη, ζπλάδειθνη, αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο, έληαζε, πίεζε. 

 

 

5
ε
 Δλόηεηα 

Ο αληίθηππνο ηεο πξόζιεςεο αηόκσλ κε 

αλαπεξία ζην αγνξαζηηθό θνηλό 

 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη λα εηδσζεί ην ζέκα 

ηεο εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ππφ ην 

πξίζκα ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Απαληψληαη ηα 

εξσηήκαηα ηνπ αλ αληηκεησπίδεη ηελ απαζρφιεζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ην ίδην ην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά θαη ηνπ θαηά πφζν απηή ε 

νπηηθή δχλαηαη λα επεξεάζεη ηε ζηάζε ησλ 

εξγνδνηψλ ζην ελδερφκελν πξφζιεςεο 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία. 



 

Λέμεηο –θιεηδηά, βαζηθνί φξνη ελφηεηαο: 

Δξγαδφκελνη κε αλαπεξία, αγνξαζηηθφ θνηλφ, 

θνηλσληθή πξνζθνξά, θήκε εηαηξεηψλ, θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα. 

  

 

 



 

Ι. Δξγαζηαθή πξαγκαηηθόηεηα γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ζηελ νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ 

αληηκεησπίδνληαη, πιένλ, ζχκθσλα κε ην ηαηξηθφ κνληέιν ππφ ην πξίζκα ηεο 

θιηληθήο ηνπο εηθφλαο θαη ηεο ηαηξηθήο απνθαηάζηαζήο ηνπο, αιιά ζχκθσλα 

κε ην θνηλσληθφ κνληέιν, φπνπ έκθαζε δίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη 

δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ απηψλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηέο 

ηνπο λα εληαρζνχλ εξγαζηαθά, είλαη ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθφ ην γεγνλφο, φηη 

ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ ζπκκεηέρνπλ αθφκε ελεξγά ζηνλ εξγαζηαθφ βίν 

ζηα ίδηα πνζνζηά πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξίεο (Unger, 

2002). 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ) γηα ηα ‘άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο ή 

αλαπεξία’, πξνέθπςε, φηη ην 18,2% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα πγείαο ή θάπνηα αλαπεξία. Σν πνζνζηφ 

αλεξγίαο γηα ηα άηνκα απηά εκθαλίδεηαη 8,9%, πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 9,6%. Δπίζεο, 

ην 84% ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά, έλαληη 58% ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή [ΔΛ.ΣΑΣ], 2002).  

πλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, απαληάηαη ζηνλ Ν. 2643/1998 (ΦΔΚ Α’ 220) 

«Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ», πνπ 

απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφηεξν λφκν γηα ηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο έληαμεο 

ησλ ΑκεΑ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2013). Ζ πξνζηαζία 

ηνπ Ν. 2643/1998 έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα εξγαζηαθή έληαμε εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ 



ηνκέα θαη κε ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εμνκνίσζήο ηνπο κε 

ηνπο ινηπνχο εξγαδνκέλνπο, ηεο ξχζκηζεο εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ, φπσο ηεο 

εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη 

ηνπ ειέγρνπ ησλ ιφγσλ απφιπζήο ηνπο.  

Τπνθείκελν πξνζηαζίαο ηνπ Ν.2643/1998 είλαη θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, 

ηα νπνία θξίλεηαη, φηη ρξήδνπλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε νκαιή εξγαζηαθή ηνπο έληαμε θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη 

σο «πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα». Μία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

«πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ» απνηεινχλ ηα άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

50% ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε ρξφληαο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή 

ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο, εθφζνλ έρνπλ θαηψηαην φξην ειηθίαο ην 

εηθνζηφ πξψην (21
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη γξακκέλα ζηα κεηξψα 

αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.  

Βάζεη ηνπ λφκνπ, ηφζν θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φζν θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., θαη Ο.Σ.Α. 

ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ (ε ιεγφκελε αλαγθαζηηθή ζχκβαζε) 

άηνκα κε αλαπεξία ζε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κε νπνηαδήπνηε 

κνξθή, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο, ππνρξεψλνληαη λα 

πξνζιακβάλνπλ, εθφζνλ βέβαηα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν 

λφκνο, δειαδή απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πάλσ απφ 50 άηνκα θαη δελ 

εκθαλίδνπλ αξλεηηθφ ηζνινγηζκφ (δεκία) ζηηο δχν ακέζσο πξνεγνχκελεο 

απφ ην έηνο πξνθήξπμεο ρξήζεηο, άηνκα κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 2%  επί 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

Χο πξνο ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί, ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αλήθνπλ 

ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή ζηα νπνία ην θξάηνο 



θαηέρεη ην 51% ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, εθφζνλ δελ 

εκθαλίδνπλ αξλεηηθφ ηζνινγηζκφ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο θαη’ έηνο ρξήζεηο, 

ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ αληίζηνηρν πνζνζηφ 3% αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Χο πξνο ην ζηελφ δεκφζην ηνκέα, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη λα δηνξίδνπλ ή λα πξνζιακβάλνπλ 

πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα, ρσξίο δηαγσληζκφ ή επηινγή, ζε εγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνο πξνθήξπμε ζέζεσλ 

ηνπ νηθείνπ θνξέα. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην παξαπάλσ 

πνζνζηφ θαηαλέκεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαπήξσλ θαη’ αλαινγία ηξία 

φγδνα (3/8) θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ πξνζηαηεπνκέλσλ 

θαηεγνξηψλ. 

Δπίζεο, ν επξχηεξνο θαη ν ζηελφο δεκφζηνο ηνκέαο, ππνρξεψλεηαη 

επηπιένλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ λα πξνζιακβάλεη: α) ζην 80% ησλ 

θελψλ ζέζεσλ ηειεθσλεηψλ νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ, ηπθινχο 

πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ, β) ζην έλα 

πέκπην (1/5) ησλ θελψλ ζέζεσλ θιεηήξσλ, λπθηνθπιάθσλ, θαζαξηζηψλ- 

θαζαξηζηξηψλ, ζπξσξψλ, θεπνπξψλ θαη ηξαπεδνθφκσλ, πξφζσπα απφ φιεο 

ηηο πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξίεο ηνπ Ν. 2643/1998, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη 

ηα άηνκα κε αλαπεξία, εθφζνλ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηθέξεηα, φπνπ 

πξνζιακβάλνληαη θαη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία πνπ ηνπο 

αλαηίζεηαη.   

Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ αλαγθαζηηθψο ηνπνζεηεζέλησλ απηψλ αηφκσλ 

είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ην ζθνπφ ηνπ Ν. 2643/1998, 

πνπ είλαη ε δηαξθήο θαη καθξφρξνλε εμαζθάιηζε βηνπνξηζηηθήο 

απαζρνιήζεσο ζηα εηδηθψο πξνζηαηεπφκελα άηνκα. Με ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Ν. 2643/1998 θαη ηελ 

εκπξφζεζκε, εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε, εκθάληζε απηνχ ζηνλ εξγνδφηε πξνο αλάιεςε εξγαζίαο, 

θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  



Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πξφζιεςεο ζέηεη έληνλν πεξηνξηζκφ 

ζηελ πξνζηαηεπφκελε απφ ην άξζξν 5 ηνπ πληάγκαηνο νηθνλνκηθή 

ειεπζεξία. Ζ ζπληαγκαηηθή φκσο απηή δηάηαμε δελ απνθιείεη ηε ζέζπηζε 

απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε πεξηνξηζκψλ, φπσο ν αλσηέξσ, ηεο ειεπζεξίαο 

απηήο γηα ιφγνπο γεληθφηεξνπ δεκνζίνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, κε 

απνηέιεζκα ε αλαγθαζηηθή ηνπνζέηεζε πξνζψπσλ λα κελ θξίλεηαη 

αληηζπληαγκαηηθή. 

Ο Ν. 2643/1998 ζηελ πξνζπάζεηα λα ελζαξξχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο 

εξγνδφηεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αηφκσλ ξχζκηζε ηα 

αθφινπζα, πξνζπαζψληαο λα δψζεη θίλεηξα πξνο ηνπο εξγνδφηεο γηα ηελ 

πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία: α) επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ άηνκα κε 

αλαπεξία, ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ Ν. 2643/1998, δχλαληαη 

λα επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα κέξνο ησλ απνδνρψλ πνπ ηνπο 

θαηαβάιινπλ, β) ε επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ άηνκα κε αλαπεξία 

δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. κέξνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ 

εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ αηφκσλ απηψλ, γ) ε 

επηρεηξήζεηο ζε πξφζσπα πνπ δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν απηφλ θαη γηα 

παξνρή πξνζηαζίαο πέξα απφ εθείλε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξεί λα 

απνλέκνληαη σο εζηθέο ακνηβέο, επαξέζθεηα, έπαηλνο θαη ρξεκαηηθφ 

βξαβείν, δ) Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ παξαπέκπνληαη απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα νπνία 

θαηαξηίδεη ν Ο.Α.Δ.Γ. θάζε έηνο εηδηθά γηα ηα άηνκα απηά κε βάζε ηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ή ησλ 

θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε εηδηθφηεηεο, δχλαηαη ν Ο.Α.Δ.Γ. 

λα θαηαβάιεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε.  

Καηά θχξην ιφγν νη αλαγθαζηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (άξζξν 2, παξ. 1 

ηνπ Ν. 2643/1998) αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο επηθπιαθηηθά θαη 



αξλεηηθά (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2005). Ζ ζηάζε απηή εθδειψλεηαη ζ’ 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

(πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2005). Δηδηθφηεξα, θαηά ην ζηάδην ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνο ηνπνζέηεζε αηφκσλ νη επηρεηξήζεηο 

θαη νη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ 

ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ εηεζίσο εηδηθή έληππε δήισζε κε ζηνηρεία γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπο, ψζηε λα θαζνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ 

αηφκσλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζ’ απηέο, ζπρλά δελ ζπλεξγάδνληαη ή απεηινχλ κε 

απνιχζεηο πξνζσπηθνχ ηνπο ζε πεξίπησζε επηβνιήο αλαγθαζηηθψλ 

ηνπνζεηήζεσλ πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ. Δπίζεο, θαηά ην ζηάδην ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ, ζε κεγάιν πνζνζηφ νη επηρεηξήζεηο δελ 

απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ θαη πξνζθεχγνπλ θαηά ησλ ηνπνζεηήζεσλ ελψπηνλ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2643/1998.  

Παξφιν πνπ ζην λφκν πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ηφζν γηα ηελ 

άξλεζε ή ηελ θαζπζηέξεζε πξφζιεςεο απφ ηνλ εξγνδφηε ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ αηφκσλ, ζηελ πξάμε ε δηάηαμε απηή ζπαλίσο 

εθαξκφδεηαη, κε απνηέιεζκα ηα πξνζηαηεπφκελα άηνκα λα αλαδεηνχλ ηελ 

δηθαίσζή ηνπο κε πξνζθπγέο θαηά ησλ εξγνδνηψλ ηνπο ζηα δηθαζηήξηα κε 

αίηεκα νη ηειεπηαίνη λα θαηαδηθαζζνχλ λα ηνπο θαηαβάινπλ κηζζνχο 

ππεξεκεξίαο θαη ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ εζηθή πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Πξνθχπηεη, θαηά ζπλέπεηα, θελφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ, θαζψο ε επηβνιή ηνπ εμαξηάηαη ηειηθψο απφ ηε δηθαζηηθή επηδίσμε 

ησλ αμηψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ απηφλ απφ ηα πξνζηαηεπφκελα άηνκα κε 

αλαπεξία, γεγνλφο πνπ πιήηηεη αλεπαλφξζσηα ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 

απηψλ κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπο.  

Πξαθηηθή εθηφλσζεο ηεο αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πνζνζηψζεσλ ζε αξθεηέο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη, απνηειεί 

ε παξνρή δπλαηφηεηαο επηινγήο ζηνλ εξγνδφηε κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ 

ππνςεθίσλ κε αλάινγα πξνζφληα θαη κε αλαπεξία ηδίαο βαξχηεηαο αληί ηεο 

ηνπνζέηεζεο ππνρξεσηηθά ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. Ζ πξαθηηθή 



απηή θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζζεί, θαζψο είλαη πηζαλφλ λα νδεγεί ζε κία 

πην ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ εξγνδφηε, δίδνληαο ρψξν 

ζηα πξνζσπηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ εξγνδφηε θαη αίξνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ελ κέξεη ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο ξχζκηζεο θαη ηνλ 

‘ςπρνινγηθφ εμαλαγθαζκφ’ ηνπ εξγνδφηε.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε κεηαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο 

ησλ εξγνδνηψλ ζεσξείηαη θαη ε παξνρή θηλήηξσλ θαη ελίζρπζεο πξνο ηνπο 

εξγνδφηεο. Έηζη π.ρ. ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία παξέρεηαη κία εθάπαμ 

εηζθνξά ζηνπο εξγνδφηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζε πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα ή άιιεο πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ελψ θαιχπηνληαη, επίζεο, ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο θαη 

παξέρνληαη θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα. ηε ινβελία παξέρνληαη 

θνξνινγηθά θίλεηξα, πνπ πξνζθέξνληαη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζηνπο 

θνξείο πνπ παξέρνπλ εξγαζία ζε άηνκα κε αλαπεξία, ελψ ηαπηφρξνλα 

θαιχπηεηαη ην 50-70% ησλ κηζζψλ ησλ αηφκσλ απηψλ. ηελ Δζζνλία ηα 

κέηξα πεξηιακβάλνπλ ζηήξημε πξνο ηνπο εξγνδφηεο σο πξνο ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

απαηηείηαη, φηαλ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο θαη ζηήξημε 

ζηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο σο 

πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο ζπλεληεχμεηο εξγαζίαο. 

Μία αθφκε θαηεγνξία κέηξσλ ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία, είλαη ε εμεχξεζε εξγαζίαο γηα ηα άηνκα απηά ζε ζέζεηο εξγαζίαο, 

πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

«πξνζηαηεπκέλε» απαζρφιεζε. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ 

άιισλ, ζηε Γαλία, ζηε Γεξκαλία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ε πξνζηαηεπκέλε-επηδνηνχκελε απαζρφιεζε είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηε 

λνκνζεζία. Απηέο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο εξγαζίαο 

ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, ιεηηνπξγνχλ ζηελ αλνηθηή αγνξά, αιιά 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηα έζνδα, δσξεέο απφ θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο 

θαη θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο. εκεηψλεηαη, φηη ην πςειφηεξν κεξίδην ηεο 



πξνζηαηεπκέλεο απαζρφιεζεο βξίζθεηαη ζην Βέιγην, ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ 

Ηζπαλία (Eichhorst, Kendzia, Knudsen, Hansen, Vandeweghe, Vanhoren & 

Schulte, 2010). Γηα παξάδεηγκα ζην Βέιγην ε πξνζηαηεπκέλε απηή εξγαζία 

ζηνρεχεη ζην λα παξάζρεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία εηδηθή θαηάξηηζε, λα 

εθηηκήζεη ηηο αηνκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, λα εληνπίζεη ηηο πηζαλέο 

εξγνλνκηθέο αιιαγέο, πνπ ρξεηάδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη ελ ηέιεη 

λα ηα πξνεηνηκάζεη γηα ηελ επαλέληαμή ηνπο ζε «θαλνληθά» πεξηβάιινληα 

εξγαζίαο.  

Πέξα, πάλησο, απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, ε εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ 

δπζρεξαίλεηαη θαη απφ παξάγνληεο, πνπ αλάγνληαη ζηα ίδηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. ηε ρψξα καο ρνξεγνχληαη απφ ηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ησλ 

λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ πξνλνηαθά επηδφκαηα κε πξνυπνζέζεηο, πνπ 

νξίδνληαη ζε ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε κνξθή 

αλαπεξίαο.  

Γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο ΑκεΑ πξνβιέπεηαη, φηη ε ρνξήγεζε ησλ 

επηδνκάησλ απηψλ δηαθφπηεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο έληαμε κε ζθνπφ ηελ 

κείσζε ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ην θξάηνο θαη ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ην ζχζηεκα πξνλνίαο. Ζ πξφβιεςε φκσο απηή 

ζπρλά ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία κε απνηέιεζκα λα 

επηιέγνπλ ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εξγαζηαθή δσή. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνδέζκεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ 

ηηο παζεηηθέο εληζρχζεηο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ηα θξάηε ιακβάλνπλ κέηξα. Έηζη π.ρ. ε Φηιαλδία απφ ην 

έηνο 2005 θαη κεηά ρνξεγεί πξνλνηαθά επηδφκαηα ζε άηνκα κε αλαπεξία, ηα 

νπνία ζε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ δήηεκα αλεξγίαο ιφγσ ηνπ εθθπιηζκνχ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην έηνο 2008 έρεη αληηθαηαζηαζεί ην 



κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ κε επηδφκαηα απαζρφιεζεο 

θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

νη δηθαηνχρνη αλακέλεηαη λα ιακβάλνπλ κέηξα, γηα λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία 

εθηφο αλ ην πξφβιεκα πγείαο ή ε αλαπεξία ηνπο, ηνπο ην απαγνξεχεη. Οη 

δηθαηνχρνη δχλαληαη, επίζεο, λα ιάβνπλ επηπιένλ ρξεκαηηθφ βνήζεκα, φηαλ 

εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο θαη φρη ηεο δηαθνπήο ησλ 

πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ κεηά ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ησλ επηδνκάησλ απηψλ εληαία 

γηα φιεο ηηο κνξθέο αλαπεξίαο, ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πνζνζηψζεσλ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζεί. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ε 

άκεζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη θπξίσο 

γηα ηα άηνκα κε ρακειά πξνζφληα θαη εηδίθεπζε θαη ζηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ 

ε παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο απφ ηνλ αλαγθαζηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ ηνπνζεηήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, αλαγλσξίδεηαη 

ε αλάγθε χπαξμεο ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ ζην ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ 

θαη εηδηθφηεξα ε αλάγθε χπαξμεο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ. 

ηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 2643/1998 δελ ζπλνδεχεηαη, 

ηνπιάρηζηνλ επηηπρψο, απφ ινηπά κέηξα ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο, κε 

απνηέιεζκα ν λφκνο λα παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνο 

πξνο ην ηαηξηθφ κνληέιν, ζην νπνίν ηα άηνκα κε αλαπεξία εκθαλίδνληαη σο 

παζεηηθνί δέθηεο παξνρψλ παξά πξνο ην θνηλσληθφ κνληέιν, ην νπνίν δίδεη 

έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

αηφκσλ απηψλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηέο ηνπο λα εληαρζνχλ 

εξγαζηαθά. 

Ζ θαηεγνξία φκσο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πέξα απφ ην Ν. 2643/1998 

πξνζηαηεχεηαη θαη κέζσ άιισλ ξπζκίζεσλ, φπσο ηνπ Ν. 3304/2005 γηα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. Ο Ν. 3304/2005‘Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 



ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ’ (ΦΔΚ Α’ 16) είλαη ν βαζηθφηεξνο λφκνο απηή ηε ζηηγκή 

ζηελ Διιάδα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εξγαζίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηζνπνιηηείαο θαη παξέρεη επξχηεξε 

πξνζηαζία ζηα άηνκα κε αλαπεξία απφ ηνλ Ν. 2643/1998, θαζψο έλαο 

εξγνδφηεο δχλαηαη λα είλαη ππφινγνο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ αθφκε θαη αλ δελ έρεη παξαβηάζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ πνζνζηψζεσλ.  

Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηνπ Ν. 3304/2005 πξνυπνζέηεη ηελ 

απνπζία θάζε άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εηζάγεη ην βαζηθφ απαγνξεπηηθφ θαλφλα 

(άξζξν 2 ηνπ Ν. 3304/2005). Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαθξίζεηο απφ ηηο νπνίεο 

πξνζηαηεχεη δηαρσξίδνληαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο. Άκεζε 

δηάθξηζε ζπληξέρεη, φηαλ ιφγσ ηεο ζπλδξνκήο κίαο θαηάζηαζεο έλα 

πξφζσπν πθίζηαηαη κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ ηεο νπνίαο 

ηπγράλεη, έηπρε ή ζα εηχγραλε άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε. 

Έκκεζε δηάθξηζε ζπληξέρεη, φηαλ κηα θαηλνκεληθά νπδέηεξε δηάηαμε, 

θξηηήξην ή πξαθηηθή κπνξεί λα ζέζεη πξφζσπα νξηζκέλεο πρ αλαπεξίαο, ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιια πξφζσπα, εθηφο εάλ ε δηάηαμε, ην 

θξηηήξην ή ε πξαθηηθή απηή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ έλαλ ζεκηηφ 

ζθνπφ θαη ηα κέζα επίηεπμήο ηνπο είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία. 

Ζ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ 

δχλαληαη λα πξνθχςνπλ ζην πιαίζην ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ ησλ αηφκσλ 

ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δειαδή απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο 

ζηελ εξγαζία, κέρξη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ ππεξεζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ Ζ πξνζηαζία ηνπ λφκνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ 



απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ θαηά ησλ απνιχζεσλ, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη, ηφζν 

κε ηελ ξεηή απαγφξεπζε ησλ απνιχζεσλ κε βάζε ηε ζπλδξνκή θάπνησλ 

θαηαζηάζεσλ ζην πξφζσπφ ηνπο, φζν θαη κε ηελ απαγφξεπζε απνιχζεσλ, 

πνπ απνηεινχλ αληίκεηξν ζε ελέξγεηεο εξγαδνκέλσλ, πνπ πθίζηαληαη 

δηάθξηζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

 

 

II. Φπρνινγηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ 

πξόζιεςε αηόκσλ κε αλαπεξία από ηνπο 

εξγνδόηεο 

Ζ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε εηο βάξνο αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνκέα απφ ηνπο εξγνδφηεο απνηειεί κία πξαγκαηηθφηεηα.  Αθφκε 

θαη νη εξγνδφηεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζεηηθνί ζην ελδερφκελν πξφζιεςεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπρλά αλαραηηίδνληαη απφ ελδνηαζκνχο θαη 

αλεζπρίεο. Πηζαλνί ιφγνη γηα ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία απνηεινχλ, ηφζν ε έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη κία αλαπεξία 

(Roberts, 2005), φζν θαη ε απνπζία ελεκέξσζεο ησλ εξγνδνηψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Leonard, 

2002). 

Δηδηθφηεξα, νη εξγνδφηεο εθθξάδνπλ αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ην 

άγλσζην θαη κε πξνζδηνξηζκέλν θφζηνο ησλ επιφγσλ πξνζαξκνγψλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ, πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νκαιή εξγαζηαθή 

πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία  (Peck & Kirkbride, 2001; Schartz, 

Hendricks, & Blanck, 2006). Οη ελ ιφγσ αλεζπρίεο ησλ εξγνδνηψλ είλαη 

ζπρλά αβάζηκεο, θαζψο ζηελ νπζία ην πξναλαθεξφκελν θφζηνο είλαη 

ζπλήζσο ρακειφ θαη πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα ηνλ 

εξγαζηαθφ εμνπιηζκφ ή ηηο πξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδεηαη έλαο εξγαδφκελνο 



ρσξίο αλαπεξία (Schartz et al., 2006). 

Αλεζπρίεο, φκσο, εθθξάδνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη αλαθνξηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο εξγαζηαθέο 

ηνπο αξκνδηφηεηεο θαη ην ελδερφκελν λα ρξεηαζζεί λα θάλνπλ 

παξαρσξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα δερζνχλ 

ηελ χπαξμε εξγαδνκέλσλ δχν ηαρπηήησλ, κε ή ρσξίο αλαπεξία, γηα ηελ ίδηα 

εξγαζία (Peck & Kirkbride, 2001; Unger, 2002).  

Γηα λα θαηεπλαζζνχλ νη αλεζπρίεο απηέο ησλ κειινληηθψλ εξγνδνηψλ 

ρξεηάδεηαη, κέζσ ηεο ελεκέξσζεο απφ ηνπο αξκνδίνπο θνξείο θαη θπξίσο 

απφ ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εξγνδφηεο, φηη 

δελ πξφθεηηαη λα δερζνχλ έλαλ εξγαδφκελν ιηγφηεξν παξαγσγηθφ κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία, αιιά έλαλ 

εξγαδφκελν εμίζνπ παξαγσγηθφ, κε κνλαδηθή πηζαλή επηβάξπλζή ηνπο ηνλ 

κεγαιχηεξν ρξφλν εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θφβνπο ησλ εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ηελ  

πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία αθνξά ζηε δπζθνιία πνπ ζεσξνχλ, φηη ζα 

αληηκεησπίζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ιήμνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο απηνχο απ’ ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη παξαγσγηθνί ζε 

επηζπκεηά επίπεδα. Γεληθφηεξα, νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ, φηη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία απνηεινχλ κία πξνζηαηεπφκελε θαηεγνξία θαη φηη αθφκε θαη αλ 

επηδείμνπλ αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ 

ζηελ αλαπεξία ηνπο, δελ ζα κπνξέζνπλ λα ηνπο θεξζνχλ, φπσο ζε 

νπνηνλδήπνηε άιινλ εξγαδφκελν θαη αλ θξηζεί αλαγθαίν λα ηνπο 

απνιχζνπλ. Οη αλεζπρίεο απηέο ρξεηάδεηαη λα θαηεπλαζηνχλ θαη νη 

εξγνδφηεο λα πεηζζνχλ, φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία πξέπεη λα ραίξνπλ 

ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο ηδίνπο, πνπ ραίξνπλ θαη νη ινηπνί 

εξγαδφκελνη θαη φηη αλ θξίλνπλ πσο γηα έλα ζέκα ζα απέιπαλ έλαλ 

εξγαδφκελν ρσξίο αλαπεξία, ην ίδην ζα πξέπεη λα πξάμνπλ θαη γηα ηνλ 

εξγαδφκελν κε αλαπεξία (Peck & Kirkbride, 2001; Wolffe & Candela, 

2002).  



Αλεζπρίεο εθθξάδνληαη, επηπιένλ, θαη αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα 

αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ζην ρψξν εξγαζίαο (Wolffe & 

Candela, 2002). Οη εξγνδφηεο αλεζπρνχλ θαη γηα ην πψο ζα αληηδξάζνπλ νη 

εξγαδφκελνη κε αλαπεξία θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ ζε πεξίπησζε θάπνηαο 

θαηάζηαζεο αλάγθεο, φπσο π.ρ. ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Δίλαη βαζηθφ, νη 

ππνςήθηνη γηα κηα ζέζε εξγαδφκελνη κε αλαπεξία λα είλαη θαηαξηηζκέλνη 

θαη εθπαηδεπκέλνη ζε ζέκαηα αζθαιείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ εξγνδφηε πνηα κέηξα ζα 

ρξεηαζζεί λα ιεθζνχλ, ψζηε λα απνθεπρζεί έλα εξγαζηαθφ αηχρεκα. 

Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο νη εξγνδφηεο κπνξεί λα κελ αλεζπρνχλ 

κφλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε  αλαπεξία, αιιά θαη γηα ηελ 

αζθάιεηα φζσλ ηπρφλ κπνξεί λα επηβιέπνπλ, φπσο πρ εθφζνλ έλα άηνκν κε 

νπηηθή αλαπεξία εξγάδεηαη σο δάζθαινο, ηφηε νη εξγνδφηεο κπνξεί λα κελ 

θαηαλννχλ πψο κπνξεί λα επηβιέπεη ηα παηδηά ζηελ ηάμε. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία θαινχληαη λα 

θαζεζπράζνπλ ηνπο κειινληηθνχο εξγνδφηεο ηνπο, αλαθέξνληάο ηνπο 

ζρεηηθή επηηπρεκέλε πξνυπεξεζία ηνπο ή ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, 

γηα λα αληεπεμέξρνληαη ζηα ελ ιφγσ θαζήθνληά ηνπο, φπσο π.ρ. ηε ρξήζε 

θάπνηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (Wolffe, 1998).  

εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζην 

ελδερφκελν πξφζιεςεο απνηειεί ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ αηφκσλ κε 

νπηηθή αλαπεξία. Σα άηνκα κε ρακειφηεξν βαζκφ κφξθσζεο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο (Fogg, Harrington, & McMahon, 2010). 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ επίζεο θαη νη μέλεο γιψζζεο, πνπ 

γλσξίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά θαη ε θαιή γλψζε ππνινγηζηψλ.  

Δπηπιένλ, ε κνξθή ηεο αλαπεξίαο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαζηαθψλ ελαζρνιήζεσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ 

έλαξμε ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Αηηία απνηειεί πηζαλφλ ην γεγνλφο, φηη άηνκα 

κε νξηζκέλεο κνξθέο αλαπεξίαο είλαη πην εχθνιν λα εληαρζνχλ ζε έλα 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξεο ή επθνιφηεξεο 



πξνζαξκνγέο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ρψξνπ (Xu & Martz, 2010). 

Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο απαζρνιήζεθαλ ηα άηνκα 

κε αλαπεξία κεηά ηελ έλαξμε ηεο αλαπεξίαο ηνπο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε ζεηηθή έθβαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απαζρφιεζεο. Ζ 

εξγαζηαθή πξνυπεξεζία, φπσο θαη ζηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία έηζη θαη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία επεξεάδεη ηνπο εξγνδφηεο ζηελ απφθαζε γηα ηελ 

πξφζιεςή ηνπο, θαζψο πηζηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηνπο κειινληηθνχο 

εξγνδφηεο ηνπο (Xu & Martz, 2010). ηελ έλλνηα ηεο πξνυπεξεζίαο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εζεινληηθή εξγαζία. 

εκαληηθφο, ηέινο, παξάγνληαο ζεσξείηαη θαη ε ειηθία θαηά ηελ νπνία 

μεθίλεζε ε αλαπεξία. Ο κεγαιχηεξνο ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη 

ηελ αλαπεξία ππνζηεξίδεηαη, φηη ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ εμεχξεζε 

εξγαζίαο, θαζψο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη δηαρείξηζε 

ηεο αλαπεξίαο απφ ην ίδην ην άηνκν (Xu & Martz, 2010).  

 

 

ΙΙΙ. Κνηλσληθή ζηήξημε - ςπρνθνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία 

Ζ θνηλσληθή ζηήξημε είλαη κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Γεληθφηεξα, ν φξνο 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ηεο ελίζρπζεο/ βνήζεηαο, πνπ ηo άηνκν ιακβάλεη ή 

πξνζδνθά φηη ζα ιάβεη απφ κνλάδεο ή νκάδεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ 

πεξηγχξνπ (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). 

Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ 

ηνπ φξνπ ‘θνηλσληθή ζηήξημε’, απνηειεί ν δηαρσξηζκφο ηεο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο ζε πξαθηηθή (practical) θαη ζπλαηζζεκαηηθή (emotional) (Brough 

& Pears, 2004; Kahn & Antonucci, 1980). Ζ πξαθηηθή ζηήξημε, αθνξά ζηε 

βνήζεηα πνπ ιακβάλεη ην άηνκν αλαθνξηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (Kahn & Antonucci, 1980), φπσο ε ζηήξημε αλαθνξηθά 

κε ηελ ελεκέξσζε, θαζψο θαη ε παξνρή απηψλ ππεξεζηψλ θαη πιηθψλ, ελψ 



ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ‘ζηνξγηθή’ ζηήξημε 

(Kahn & Antonucci, 1980), πεξηιακβάλεη εθδειψζεηο ελδηαθέξνληνο 

(αθξφαζε, θξνληίδα, ζπδήηεζε πξνβιεκάησλ) (Brough & Pears, 2004) ή 

εθδειψζεηο απνδνρήο, ζεβαζκνχ, ελζσκάησζεο θαη επίγλσζεο-θαηαλφεζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (Chang & Schaller, 2000). 

Πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζηήξημεο πεξηιακβάλεη 

ηε ιεθζείζα ζηήξημε (received social support) θαη ηελ πξνζδνθψκελε 

(perceived social support) (Okun & Keith, 1998). Ζ ιεθζείζα ζηήξημε είλαη 

ε ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε θάζε κνξθήο πνπ ην άηνκν πξαγκαηηθά δέρεηαη ζε 

δεδνκέλε πεξίζηαζε θαη ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζε παξφληα ρξφλν ή ε 

ζηήξημε πνπ ήδε έρεη ιεθζεί απφ έλα άιιν άηνκν ή απφ νκάδα αηφκσλ ζε 

δεδνκέλε πεξίζηαζε θαη ε νπνία έιαβε ρψξα ζε παξειζφληα ρξφλν 

(Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). Ζ πξνζδνθψκελε ζηήξημε 

βαζίδεηαη ζηελ νπζία ζηελ πεπνίζεζε πνπ έρεη ην άηνκν βαζηζκέλν ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ην θνηλσληθφ ηνπ δίθηπν, φηη ε βνήζεηα ζα είλαη δηαζέζηκε 

ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Πξνζδνθψκελε ζηήξημε απνηειεί γηα παξάδεηγκα ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ελίζρπζε πνπ ην άηνκν πξνζδνθά, φηη ζα ιάβεη απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνιπζεί 

ή αληηκεησπίζεη άιινπ είδνπο δπζθνιίεο. Ζ ιεθζείζα ζηήξημε είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην επφκελν βήκα ηεο πξνζδνθψκελεο ζηήξημεο θαη ζηελ 

νπζία απνηειεί ηελ πξαγκάησζε ηεο πξνζδνθψκελεο (Papakonstantinou & 

Papadopoulos, 2009).  

Σα άηνκα κε ρξφληα αλαπεξία ζπρλά ζηεξίδνληαη ζε ζπγγελείο θαη 

θίινπο γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε ζέκαηα πξαθηηθήο θχζεσο αιιά θαη γηα 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε. Οη εξεπλεηέο, θαηά θχξην ιφγν, ζεσξνχλ ζεηηθή 

ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ κνξθψλ ζηήξημεο ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Πξφζθαηα, φκσο, δφζεθε θαη κία άιιε δηάζηαζε ζην ζέκα, 

θαζψο ππνζηεξίρηεθε θαη ν αξλεηηθφο αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

θνηλσληθή ζηήξημε, επηθέξνληαο αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα 

αλακελφκελα ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 



χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα πξναλαθεξφκελα, ζπλαληάηαη ν δηαρσξηζκφο 

ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε: α) ζεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη φζεο κνξθέο ζηήξημεο ζεσξνχληαη βνεζεηηθέο, θαη ζε β) 

αξλεηηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη φζεο κνξθέο ζηήξημεο ζεσξνχληαη 

επηβαξπληηθέο. Αξλεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε ζεσξείηαη ε ζηήξημε πνπ 

παξέρεηαη αλάξκνζηα θαη απξφζπκα κε ηειηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

(Sarason, Sarason, Shearin, & Pierce, 1987). Γλσζηέο σο ηψξα 

ραξαθηεξηζκέλεο κνξθέο αξλεηηθήο ζηήξημεο απνηεινχλ ε έιιεηςε 

επαηζζεζίαο, ν ζπκφο, ε επηζεηηθφηεηα, ε επηθξηηηθή ζηάζε, ε 

παξεκβαηηθφηεηα, ε απαηηεηηθφηεηα θαη ε αλαηζζεζία αθφκε θαη ε 

ππεξπξνζηαηεπηηθή ζπκπεξηθνξά.  

Ζ θνηλσληθή ζηήξημε δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ πγεία κε 

δηαθφξνπο ηξφπνπο. Γίλεηαη δεθηφ, φηη ε ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε θαιήο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο (Cimarolli & 

Wang, 2006), ελψ εκθαλίδεη θαη ζεηηθή επίδξαζε ελάληηα ζην άγρνο (Buunk 

& Peeters, 1994). Ζ πεπνίζεζε, φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ην ζπλάλζξσπφ ηνπο θαη είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο, νδεγεί ζηε κείσζε, ηφζν ηνπ άγρνπο, φζν θαη σο επαθφινπζν 

απηνχ ζηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο (Gençöz & Özlale, 

2004). Ζ πεπνίζεζε απηή είλαη πηζαλφ λα είλαη νπζηαζηηθά θαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ θαζηζηά απνηειεζκαηηθή ηελ θνηλσληθή ζηήξημε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θπζηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, θαζψο απνδίδεη ην θεληξηθφ 

λφεκα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, ην νπνίν έγθεηηαη ζην λα εκθπζήζεη ζην 

άηνκν ηελ αίζζεζε φηη είλαη αγαπεηφ θαη αμηφινγν. Δπηπιένλ, ε 

ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή αίζζεζε 

επεκεξίαο, θαζψο επεξεάδεη ζεηηθά ηα άηνκα παξέρνληάο ηνπο ηελ αίζζεζε 

ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπο (Cohen & Wills, 1985).   

Πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο, αξλεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ επίζεο δηαπηζησζεί απφ ηνπο 

εξεπλεηέο, θαζψο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 



λα ζηηγκαηηζηνχλ θνηλσληθά θαη λα αληηκεησπηζηνχλ αξλεηηθά. Δίλαη 

δεδνκέλν, φηη αλαπεξίεο, φπσο π.ρ. ε νπηηθή, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ αηφκνπ (Kef, 2002) κε 

απνηέιεζκα ζπρλά λα δηαθπβεχεηαη ε πνηφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ θηιηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

Δπίζεο, ε θνηλσληθή ζηήξημε ζηελ αξλεηηθή ηεο κνξθή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάζιηςε (Cimarolli & Boerner, 2005), θαζψο ε αξλεηηθή θνηλσληθή 

ζηήξημε δχλαηαη λα έρεη επηβιαβή επίδξαζε ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ 

θαη λα εληείλεη ην δπζκελέο απνηέιεζκα ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιείηαη, φηαλ 

έλα άηνκν αληηκεησπίδεη κία αγρσηηθή θαηάζηαζε. Αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

δχλαληαη, επίζεο, λα πξνθχςνπλ θαη φηαλ ε θνηλσληθή ζηήξημε πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηνπο άιινπο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ θνηλσληθή 

ζηήξημε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο άιινπο (Jou & Fukada, 2002). 

Γεληθφηεξα, ε παξνρή ζε άιινπο θνηλσληθήο ζηήξημεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζπλεηζθνξά, ελψ ε ιήςε θνηλσληθήο ζηήξημεο κπνξεί αληίζηνηρα λα 

ζεσξεζεί φθεινο. Ζ ζεσξία ηεο αλαινγίαο, φκσο, ππνζηεξίδεη, φηη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηνπλ, φηαλ ε παξνρή ζηήξημεο είλαη δπζαλάινγα 

κεγαιχηεξε ηεο ιήςεο θαη ηo αληίζηξνθν.  

 

IV.Δξγαζηαθή θνηλσληθή ζηήξημε - Αληίθηππνο 

ζηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πεξλνχλ πνιιέο ψξεο ηεο εκέξαο ηνπο ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο κε επαθφινπζν πνιινί απφ απηνχο λα ιακβάλνπλ θαη 

ηελ πεξηζζφηεξε ή ηε ιηγφηεξε θνηλσληθή ζηήξημε απφ ην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ πεγή ηεο εξγαζηαθήο ζηήξημεο (Brough & Pears, 

2004).  



Ζ έλλνηα ηεο ‘εξγαζηαθήο θνηλσληθήο ζηήξημεο’ απνηειεί θαηεγνξία ηεο 

γεληθφηεξεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη νξίδεηαη, σο νη «πξάμεηο 

ησλ άιισλ ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί ή πνπ πξφθεηηαη λα 

απνδεηρζνχλ βνεζεηηθέο» (Harris, Winskowski, & Engdahl, 2007). 

Παξαδείγκαηα εξγαζηαθήο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

Πίλαθαο 1 

Αναθοπέρ  θεηικήρ ππακηικήρ ζηήπιξηρ 

Θεηηθή-Πξαθηηθή 

Μνπ παξέρνπλ ή είλαη πξφζπκνη λα κνπ παξάζρνπλ ηνλ 

θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ εμνπιηζκφ. 

 

Δπηδεηθλχνπλ ειαζηηθφηεηα θαη θαηαλφεζε ζε ζέκαηα αδεηψλ ή 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηαζηεί λα απνπζηάζσ ή λα θαζπζηεξήζσ 

γηα ιίγε ψξα. 

 

 

 

Με βνεζνχλ ζηελ θίλεζή κνπ - κε ζπλνδεχνπλ, φηαλ ην 

ρξεηάδνκαη. 

 

Μνπ αλαζέηνπλ θαζήθνληα, ζηα νπνία  κπνξψ λα αληεπεμέιζσ 

κε επηηπρία. 

 

 

Μνπ δηαβάδνπλ θάηη, φηαλ είλαη απαξαίηεην ή φηαλ ηνπο ην 

δεηήζσ. 

 

Με βνεζνχλ ζηελ εχξεζε αληηθεηκέλσλ. 

Βνήζεηα ζρεηηθά κε δηάθνξα έγγξαθα πνπ κε αθνξνχλ, φπσο 

κηζζνδνζίαο, αδεηψλ, αιιά θαη πξνζσπηθψλ εγγξάθσλ, φπσο 

ινγαξηαζκνί ηειεθψλνπ. 

Με πξνζηαηεχνπλ απφ εξγαζίεο πνπ εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο κνπ  

κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή κνπ αθεξαηφηεηα. 



Με βνεζνχλ ζε ςψληα/ αγνξέο γηα ηελ θάιπςε πξνζσπηθψλ 

αλαγθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηεο εξγαζίαο (θαγεηφ, 

λεξφ, ηζηγάξα, θαθέο, θηι). 

 

Γλσξίδνπλ απφ πνην ζεκείν θαη κεηά ρξεηάδνκαη βνήζεηα-

Καηαλννχλ ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ κνπ. 

 

 
Φξνληίδνπλ γηα ηελ ηάμε ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

δηάθνξνη κηθξνηξαπκαηηζκνί (δελ αθήλνπλ πξάγκαηα ζηε κέζε, 

αλνηρηά ληνπιάπηα, θηι). 

Έρνπλ θξνληίζεη ή είλαη πξφζπκνη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

Αλαιακβάλνπλ ή είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ δηθά κνπ 

θαζήθνληα, ηα νπνία εγψ δελ κπνξψ λα θέξσ εηο πέξαο, ρσξίο 

λα δπζαλαζρεηνχλ θαη λα ζπκψλνπλ καδί κνπ. 

Θα κπνξνχζα λα εμειηρζψ ή λα αιιάμσ αληηθείκελν. 

 
 

 

Πίλαθαο 2  

Αναθοπέρ  απνηηικήρ ππακηικήρ ςποζηήπιξηρ 

Αξλεηηθή – Πξαθηηθή 

Ακεινχλ λα κε ελεκεξψζνπλ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ κε 

αθνξνχλ. 

Μνπ παξέρνπλ ππεξπξνζηαζία ζε δηάθνξα πξαθηηθά ζέκαηα, 

ε νπνία δελ κνπ είλαη ρξήζηκε. 

Γελ γλσξίδνπλ απφ πνην ζεκείν θαη κεηά ρξεηάδνκαη βνήζεηα-

δελ θαηαλννχλ ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ κνπ. 

Μνπ αλαζέηνπλ θαζήθνληα, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ 

κπνξψ λα θέξσ εηο πέξαο, ρσξίο λα δίλνπλ ζεκαζία ζηελ 

αλαπεξία κνπ. 



Τπεξηηκνχλ/ ππνηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηεο κνπ - δελ θαηαλννχλ ηα 

φξηα ησλ δπλαηνηήησλ κνπ. 

Γελ έρσ ίζε κεηαρείξηζε κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο απφ ηε 

δηνίθεζε. 

Γελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ 

εμνπιηζκνχ-είλαη δχζπηζηνη γηα ηε δπλαηφηεηά καο λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη γηα ην φηη ζα είκαζηε πην απνδνηηθνί κε 

ηε ρξήζε ηνπ. 

Μνπ ρνξεγνχλ πιηθά ρεηξίζηεο πνηφηεηαο, ηα νπνία 

δπζρεξαίλνπλ ηελ εξγαζία κνπ θαη επηβαξχλνπλ ην πξφβιεκά 

κνπ. 

Δίλαη απξφζπκνη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα, ηα νπνία εγψ δελ 

κπνξψ λα θέξσ εηο πέξαο, δπζαλαζρεηνχλ θαη ζπκψλνπλ καδί 

κνπ. 

Γελ ζα κπνξνχζα λα εμειηρζψ ή λα αιιάμσ αληηθείκελν. 

Μνπ αλαζέηνπλ θαζήθνληα, ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή κνπ ή 

ηε ζσκαηηθή κνπ αθεξαηφηεηα. 

Με δηαρσξίδνπλ κηζζνινγηθά, δελ ακείβνκαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνζφληα κνπ. 

Γελ κε ηνπνζέηεζαλ ζε ζέζε πνπ λα ηαηξηάδεη ζηα πξνζφληα 

θαη ζηηο ζπνπδέο κνπ. 

Γελ επηδεηθλχνπλ ειαζηηθφηεηα θαη θαηαλφεζε ζε ζέκαηα 

αδεηψλ ή ζε πεξηπηψζεηο, πνπ ρξεηάδεηαη λα απνπζηάζσ ή λα 

θαζπζηεξήζσ γηα ιίγε ψξα. 

 

Γελ κε βνεζνχλ ζηελ θίλεζή κνπ-δελ κε ζπλνδεχνπλ, φηαλ ην 

ρξεηάδνκαη. 

 

 

 

Πίλαθαο 3 

Αναθοπέρ  θεηικήρ ζςναιζθημαηικήρ ςποζηήπιξηρ 



Θεηηθή – πλαηζζεκαηηθή 

Με αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα. 

Με θαινχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο-εμφδνπο εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 

Γείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα κέλα 

Αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζθνξά κνπ. 

Αλαγλσξίδνπλ, εκπηζηεχνληαη θαη αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ, δελ 

κε ππνηηκνχλ. 

Με αληηκεησπίδνπλ θηιηθά, έρσ θηιηθέο ζρέζεηο κε άηνκα απφ ηνλ 

εξγαζηαθφ κνπ ρψξν. 

Έρσ ην ζάξξνο λα ηνπο δεηήζσ θάηη, λα απεπζπλζψ ζ’ απηνχο αλ 

ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. 

Με βνεζνχλ θαη κε ζηεξίδνπλ. 

Με ελζαξξχλνπλ θαη κε εξεκνχλ. 

Ννηψζσ, φηη ππάξρεη θάπνηνο πνπ λνηάδεηαη, πνπ κε θαηαιαβαίλεη, 

πνπ κπνξψ λα ζηεξηρζψ πάλσ ηνπ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. 

Δίλαη πξφζπκνη λα κε βνεζήζνπλ - κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία κε 

παξνηξχλνπλ λα ηνπο δεηάσ βνήζεηα, φπνηε ηε ρξεηάδνκαη. 

Με επαηλνχλ κε ζεηηθφ ηξφπν γηα ηα επηηεχγκαηά κνπ. 

Με ζέβνληαη. 

Τπάξρεη θαιή ζπλεξγαζία-ην εξγαζηαθφ θιίκα είλαη πάξα πνιχ 

ζεηηθφ. 

πδεηάκε φια ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα θαη βξίζθνπκε ιχζεηο. 

Εεηάλε ηε γλψκε κνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα-κνπ ιέλε ηε γλψκε ηνπο 

γηα δηάθνξα ζέκαηα. 

Με αληηκεησπίδνπλ θαινπξναίξεηα θαη κε επγέλεηα. 



Με θάλνπλ λα κελ λνηψζσ άβνια γη’ απηά πνπ δελ κπνξψ λα 

θάλσ ή γη’ απηά πνπ δελ θάλσ ζσζηά. 

Δλδηαθέξνληαη γηα ην αλ αηζζάλνκαη θαιά ςπρνινγηθά θαη 

θξνληίδνπλ γη’ απηφ. 

Με ζπζηήλνπλ ζηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο. 

Με θάλνπλ λα λνηψζσ κέξνο ηεο παξέαο ηνπο. 

Ήηαλ αξθεηά αλνηρηνί θαη ζέιεζαλ λα κε γλσξίζνπλ. 

Με θάλνπλ λα λνηψζσ εππξφζδεθηνο ζην εξγαζηαθφ κνπ 

πεξηβάιινλ – δελ έρσ λνηψζεη απφξξηςε, αξλεηηζκφ ή δηάθξηζε 

ιφγσ ηεο αλαπεξίαο κνπ. 

Με θάλνπλ λα λνηψζσ ρξήζηκνο θαη ηθαλφο. 

Γείρλνπλ, φηη κε ζαπκάδνπλ γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιισ.  

Μνπ παξέρνπλ θίλεηξα. 

Γελ κε θνηηνχλ κε νίθην ή ιχπεζε. 

Τπάξρεη αιιεινεθηίκεζε. 

Με αληακείβνπλ εζηθά γηα ηα επηηεχγκαηά κνπ. 

Με θξίλνπλ αληηθεηκεληθά ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

απφδνζή κνπ. 

 

 

Πίλαθαο 4 

Αναθοπέρ απνηηικήρ ζςναιζθημαηικήρ ςποζηήπιξηρ 

Αξλεηηθή – πλαηζζεκαηηθή 

Γείρλνπλ αδηαθνξία, δελ λνηάδνληαη γηα ην πψο λνηψζσ θαη γηα ηηο 

αλάγθεο κνπ. 

 

Δίλαη απφκαθξνη, δελ επηζπκνχλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ καδί κνπ θαη λα 

κε γλσξίζνπλ. 

 



Οη ζρέζεηο καο είλαη ηππηθέο θαη απξφζσπεο.  

Τπνηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ θαη δελ ηηο αμηνπνηνχλ. Πηζηεχνπλ φηη 

είκαη θαηάιιεινο γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη απηά κφλν κνπ 

αλαζέηνπλ. 

 

Με απνθεχγνπλ-απνθεχγνπλ αθφκε θαη λα κε θαιεκεξίζνπλ.  

Γέρνκαη ππεξβνιηθφ έπαηλν θαη ππεξβνιηθή επγέλεηα – δείρλνπλ 

ππεξβνιηθή πξνζπκία λα κε βνεζήζνπλ αθφκε θαη ζε πξάγκαηα πνπ 

γλσξίδνπλ, φηη ηα θέξλσ εηο πέξαο. 

 

Γελ κνπ ζπκπεξηθέξνληαη ηζφηηκα – κε αληηκεησπίδνπλ σο 

δηαθνξεηηθφ. 

 

Με ππνηηκνχλ σο άηνκν, κε κεηψλνπλ θαη κε πξνζβάιινπλ.  

Γελ αλαγλσξίδεηαη ε πξνζθνξά κνπ-ζεσξψ, φηη αλ πξνζθέξσ 

πεξηζζφηεξα, απηφ δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. 

 

Αληηκεηψπηζα ερζξηθή ζπκπεξηθνξά.  

Δπηδίσμαλ λα κε πείζνπλ λα παξαηηεζψ απφ ηελ εξγαζία κνπ ή κε 

ππέβαιαλ ζε δηάθνξεο δνθηκαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα κε αλαγθάζνπλ 

λα ην θάλσ. 

 

Γελ κνπ παξέρνπλ θίλεηξα γηα θαιχηεξε απφδνζε-κε ηε ζηάζε 

ηνπο κνπ αθαίξεζαλ θάζε θίλεηξν γηα θαιχηεξε απφδνζε. 

 

Δίλαη δχζπηζηνη θαη επηθπιαθηηθνί απέλαληί κνπ.  

Με θνηηάλε πεξίεξγα θαη κε θάλνπλ λα λνηψζσ άβνια-κε θάλνπλ λα 

λνηψζσ ζαλ εμσγήηλνο. 

 

Αληηκεησπίδσ κηα ακεραλία απφ κέξνπο ηνπο-δελ γλσξίδνπλ κε πνην 

ηξφπν λα κε πξνζεγγίζνπλ, πψο λα κνπ ζπκπεξηθεξζνχλ. 

 

Γείρλνπλ, φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα κελ είραλε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο άηνκα κε αλαπεξία. 

 

Γελ γλσξίδνπλ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ – ηη κπνξψ λα θέξσ εηο πέξαο.  

Γελ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο ηθαλφηεηέο κνπ.  



Με παξεμεγνχλ, λνκίδνπλ, φηη ηνπο θνξντδεχσ αλαθνξηθά κε ην ζέκα 

ηεο αλαπεξίαο κνπ-ακθηζβεηνχλ ην πξφβιεκά κνπ. 
 

Με βιέπνπλ σο πεξίεξγν θαη δηαθνξεηηθφ.  

Ννηψζσ, φηη κε ππνβάιινπλ ζε ηεζη δεμηνηήησλ.  

   

H εξγαζηαθή θνηλσληθή ζηήξημε απφ φπνηα πεγή θαη αλ πξνέξρεηαη, 

ζεσξείηαη βαζηθφο ξπζκηζηήο ηεο πγείαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελδερνκέλσο, επεηδή παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ 

αίζζεζε ηεο ελζσκάησζεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Cohen & Wills, 

1985) θαη ηνπ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, θάηη ην νπνίν 

αληαλαθιά ζηελ νπζία ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

εξγαζηαθά δξψκελα. Δπηπιένλ, ε ζεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε ζπλεπάγεηαη 

ιηγφηεξε έληαζε ζην ρψξν εξγαζίαο (Schirmer & Lopez, 2001) θαη 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ απνξξέεη απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο (Harris, Moritzen, Robitschek, Imhoff, & Lynch, 2001).  

Τπνζηεξίδεηαη, φηη ν βαζκφο ηεο επηξξνήο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηεο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη, φηη ε 

ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηνπο εξγνδφηεο-πξντζηακέλνπο 

ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο αζθεί κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

λνηψζνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ζηελ ςπρηθή 

ηνπο πγεία απ’ φηη ε ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

(Brough & Pears, 2004).  

Πξφζθαηε έξεπλα ζηελ εξγαζηαθή θνηλσληθή ζηήξημε, ε νπνία 

αμηνιφγεζε ηνλ αληίθηππν ησλ δχν ηχπσλ θνηλσληθήο ζηήξημεο, ηεο 

πξαθηηθήο (δειαδή ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζε πξαθηηθά εξγαζηαθά ζέκαηα, 

φπσο ζηελ ηνπνζέηεζε εξγαζηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηελ ελεξγή 

επίιπζε πξνβιεκάησλ) θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο (δειαδή ησλ εθθξάζεσλ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ε έλδεημε ζπκπφληαο θαη ε 

ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ), θαηέδεημε αλαθνξηθά κε ην αίζζεκα 



ηθαλνπνίεζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εξγαζία, φηη ε παξνρή πξαθηηθήο 

ζηήξημεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο έρεη κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε ζην 

αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία απ’ φηη ε παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο απφ ηνπο ηδίνπο (Brough & Pears, 2004).  

ηνλ αληίπνδα φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, βξίζθνληαη έξεπλεο, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ, φηη ε εξγαζηαθή θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα νδεγήζεη θαη 

ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη, φηη πςειά επίπεδα 

θνηλσληθήο ζηήξημεο παξνπζηάδνληαη θαη ζε εξγαδνκέλνπο πνπ εκθαλίδνπλ 

κεγάιε έληαζε, θαζψο θαη φηη ε θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα επηδεηλψζεη 

ηελ εξγαζηαθή πίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Kaufmann & Beehr, 1986). Καη 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζεσξία ηεο αλαινγίαο 

ηνλίδνληαο, φηη νη εξγαδφκελνη αλαπηχζζνπλ ζπρλφηεξα ζρέζεηο 

ακνηβαηφηεηαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εξγνδφηεο 

ηνπο. ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, ζηηο νπνίεο ε ζεσξία ηεο 

αλαινγίαο είλαη δηαηαξαγκέλε, νη εξγαδφκελνη λνηψζνπλ επλνεκέλνη ή 

αδηθεκέλνη, λνηψζνπλ δειαδή είηε, φηη ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα απ’ φηη 

πξνζθέξνπλ είηε, φηη πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα απ’ φηη ιακβάλνπλ, γεγνλφο 

πνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νδεγεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (Buunk, Doosje, Jans, & Hopstaken, 1993). 

 

V. Ο αληίθηππνο ηεο πξόζιεςεο αηόκσλ κε 

αλαπεξία ζην αγνξαζηηθό θνηλό 

 

ηε ζχγρξνλε παγθφζκηα αγνξά νη εηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ 

εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξίεο αλαθέξεηαη φηη αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά απφ ην 

θνηλφ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, θαζψο νη εηαηξείεο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν απνδεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπλείδεζε θαη 

ππεπζπλφηεηα. Ζ δηαβάζκηζε ηεο αληηκεηψπηζεο απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε αλαπεξίεο θπκαίλεηαη απφ 



‘πην ζεηηθά’ έσο ‘πνιχ πην ζεηηθά’ ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο εηαηξείεο, κε ην 

γπλαηθείν αγνξαζηηθφ θνηλφ λα θξαηά ηα ζθήπηξα ησλ πην ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζηηο εηαηξείεο απηέο ζε ζρέζε κε ην αλδξηθφ 

αγνξαζηηθφ θνηλφ (Siperstein, Romano, Mohler, & Parker, 2006). 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία εληζρχεηαη ην 

θνηλσληθφ πξνθίι κηαο εηαηξείαο, θαζψο ε εηαηξεία παξνπζηάδεηαη πξφζπκε 

λα παξάζρεη ίζεο επθαηξίεο εξγαζίαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ελψ ην 

αγνξαζηηθφ θνηλφ εθιακβάλεη ηελ θίλεζε ηεο πξνζιήςεσο σο έλδεημε 

ελδηαθέξνληνο ηεο εηαηξείαο γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

θαη σο πξνζπάζεηα ηεο ηειεπηαίαο λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα 

δηάγνπλ πην παξαγσγηθφ βίν, αιιά θαη ηνπο ινηπνχο εξγαδνκέλνπο ηεο λα 

θαηαιάβνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία (Siperstein et al., 

2006). Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, θαη πην ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν είλαη, φηη 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ δειψλεη, φηη ζα πξνηηκνχζε λα 

αλαζέζεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζε εηαηξείεο, πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε 

αλαπεξία. Δπίζεο, ην αγνξαζηηθφ θνηλφ πνπ έρεη δερζεί ζηελ πξάμε ηηο 

ππεξεζίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία δειψλεη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ 

(98%) ‘πνιχ ηθαλνπνηεκέλν’ ή ‘ηθαλνπνηεκέλν’ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

έιαβε. πσο πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ε πξφζιεςε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο θήκεο κηα 

εηαηξείαο (Siperstein et al., 2006). 
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Ηζηνξίεο επηηπρεκέλεο εξγαζηαθήο 

έληαμεο αηφκσλ κε αλαπεξία1 
 

1. ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ 

Ζ ηζηνξία: Ο ηνκέαο ηεο δεκνζηνγξαθίαο ζπλεπάγεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

αξρή εξγαζία ηα βξάδηα, ηηο αξγίεο θαη ηα αββαηνθχξηαθα, ηε ιήςε βαζηθνχ 

κηζζνχ θαη ηελ επηζηξάηεπζε φισλ ησλ γλψζεσλ πνπ έρεηε απνθηήζεη ζην 

παλεπηζηήκην θαη ζηε δσή.  

Έρσ εξγαζηεί σο δεκνζηνγξάθνο ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ κηθξήο εκβειείαο 

απφ ην 1977. Απνθνίηεζα απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μίηζηγθαλ κε άξηζηα. Έλαο 

απφ ηνπο θαζεγεηέο κνπ, πνπ δελ ήμεξε θαλέλα ηπθιφ άηνκν πνπ λα 

απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνγξαθίαο, κε πξνεηδνπνίεζε φηη κπνξεί λα 

θαηαιήμσ ζε έλα γξαθείν κε κεδακηλά θαζήθνληα. Δίκαη επηπρήο λα πσ πσο 

δελ βίσζα θάηη ηέηνην.  

Έλα ηπθιφ άηνκν πνπ ζέιεη λα εξγαζηεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξέπεη, 

θαηαξρήλ, λα έρεη άξηζηεο δεμηφηεηεο πάλσ ζην θξάηεκα ζεκεηψζεσλ θαη ζηελ 

πιεθηξνιφγεζε. Γηα έλα άηνκν κε νιηθή ηχθισζε, απηφ ζεκαίλεη φηη ε γλψζε 

ηεο γξαθήο κπξάηγ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Απαηηνχληαη θαιέο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ γηα παξάδεηγκα λα είλαη ζε ζέζε λα πάξεη 

πεηπρεκέλεο ζπλεληεχμεηο, φπνπ νη δίδνληεο ζπλέληεπμε ζα κπνξνχλ λα 

λνηψζνπλ ήξεκνη, άλεηνη θαη ραιαξσκέλνη, ψζηε λα  απαληνχλ κε εηιηθξίλεηα 

ζηηο εξσηήζεηο. Δίλαη επίζεο θαιφ λα ππάξρεη απζνξκεηηζκφο θαη εηνηκφηεηα εθ 

                                                           
1
 Μεηάθξαζε απφ http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/our-

stories/healthcare/audiologist-profile/1345 



κέξνπο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί κε επειημία ηα δηάθνξα 

ζέκαηα.  

ε έλαλ δεκνζηνγξάθν αλαηίζεηαη έλαο θαηάινγνο επζπλψλ ή φπσο 

αιιηψο νλνκάδνληαη ‘πεξηνρέο θάιπςεο’. Πξνζσπηθά αζρνινχκαη κε ηνλ ηνκέα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε ηα νηθνλνκηθά, αιιά, επεηδή πξνηηκψ λα αζρνινχκαη 

κε πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, αζρνινχκαη κε φια ηα ζέκαηα κε ηα νπνία κπνξψ 

λα θαηαπηαζηψ, είκαη φπσο ζα ιέγακε ‘γεληθψλ θαζεθφλησλ.’  

Μηα ηππηθή εκέξα ζηε δνπιεηά κνπ μεθηλάεη πξηλ ηηο 8 ην πξσί, γηα λα 

πξνιάβσ λα κηιήζσ κε ηελ αζηπλνκία θαη λα θαηαγξάςσ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ή αλάιπζεο. Αλ έρσ πξνιάβεη λα ηειεηψζσ ην 

άξζξν ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο δελ πηέδνκαη ρξνληθά. Αλ φρη, μεθηλψ ηελ 

εξγαζία κνπ ειπίδνληαο φηη θαλέλαο δελ ζα κε δηαθφςεη. Γηα ηηο επφκελεο δχν 

ψξεο, εξγάδνκαη ζην άξζξν κνπ πνπ έρεη πξνζεζκία παξάδνζεο, δηαβάδσ, 

απαληψ ζηα ηειέθσλα θαη ηξέρσ ζην γξαθείν ηνπ ζπληάθηε κνπ, φπνηε 

πξνθχςεη θάηη έθηαθην ή εθφζνλ ρξεηάδεηαη δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ άξζξνπ κνπ.  

Μφιηο νινθιεξσζνχλ ηα παξαπάλσ, παίξλσ κέξνο ζε κηα ζχζθεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, γηα λα θαζνξίζνπκε πνηνο ζα αλαιάβεη ηη γηα ηελ απξηαλή έθδνζε. 

Μεηά απφ απηφ, θάλσ ηα απαξαίηεηα ηειεθσλήκαηα γηα ηα άξζξα ζηα νπνία 

εξγάδνκαη. Ίζσο ζα ρξεηαζηεί λα πάξσ ην ιεσθνξείν, έλα ηαμί, ή λα 

δηαπξαγκαηεπηψ ηε βνήζεηα ελφο νδεγνχ, γηα λα πάξσ ζπλέληεπμε απφ άηνκα 

πνπ εκπιέθνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο ηζηνξίεο πάλσ ζηηο νπνίεο δνπιεχσ. Ίζσο 

πάιη ρξεηαζηεί λα αζρνιεζψ κε θάπνην λπθηεξηλφ πεξηζηαηηθφ, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ λα πξέπεη λα εξγαζηψ κέρξη αξγά ην βξάδπ. 

 Οη θχξηνη αξσγνί πςειήο ηερλνινγίαο κνπ είλαη έλα Braille Lite ηνπ 

2000 θαη έλαο αλαγλψζηεο νζφλεο (screen reader) απφ ηε Macintosh.  Έρνπκε 

Macs, ηα νπνία δπζηπρψο είλαη δχζθνια ζηε ρξήζε γηα ηνπο ηπθινχο ρξήζηεο 



παξφιν πνπ ζηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο είλαη πνιχ αγαπεηά ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ 

γξαθηθψλ ηνπο παξαζηάζεσλ.  

Οη δεκνζηνγξάθνη εξγάδνληαη γεληθά ζε πνιιά πξνγξάκκαηα 

ηαπηνρξφλσο θαη γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ζηεξίδνληαη ζε πνιχ θαιφ 

πξνγξακκαηηζκφ. Ζ νπηηθή απεηθφληζε εηθφλσλ (visual art) είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ εθεκεξίδα θαη παξφιν πνπ νη ηπθινί δεκνζηνγξάθνη δελ κπνξνχκε λα ηηο 

δνχκε, έρνπκε ηελ επζχλε γηα ηε ζσζηή επηινγή ησλ εηθφλσλ θαη ηε δεκνζίεπζή 

ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαζθαιίδνπκε, φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

εθεκεξίδαο παξάγεη ηα ζρεηηθά γξαθηθά ζηνηρεία ζε αλαγλψζηκε απφ καο 

κνξθή, ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα επηηειέζνπκε ην έξγν καο.  

αλ ηπθιφ άηνκν, ην δπζθνιφηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ ήηαλ λα 

κάζσ ηηο κε νπηηθέο νδνχο, γηα λα βξίζθσ ηα πξάγκαηα πνπ έρσ αλάγθε ζηνλ 

ππνινγηζηή κνπ. Γελ ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ 

κε πνην ηξφπν λα κε βνεζήζνπλ ζηελ εξγαζία κνπ, επεηδή δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ δηθηπαθφ θφζκν ηεο Mac, ζηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ θαη 

πνιιέο ‘θηιηθέο’ επηινγέο γηα ηνπο ηπθινχο ρξήζηεο. Ο ηερληθφο καο έπξεπε λα 

δεκηνπξγήζεη νδεγίεο γηα κέλα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξψ λα επηιέγσ ηα 

θαηάιιεια θνπκπηά γηα ηελ πξφζβαζή κνπ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα 

αξρεία. (Γπζηπρψο ην δηθηπαθφ πεξηβάιινλ ηεο Mac, απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξε 

πξνζπάζεηα απφ ην ινγηζκηθφ ησλ Windows, ην νπνίν ρξεζηκνπνηψ ζην ζπίηη). 

Πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ απφ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη βιέπνληεο εξγαδφκελνη ηεο 

εθεκεξίδαο, επεηδή ην ζχζηεκά ηνπο είλαη ηφζν γξαθηθφ, πνπ ν ηερληθφο καο δελ 

έρεη βξεη αθφκε πψο λα εγθαηαζηήζεη (audible cues) γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. 

Γηα παξάδεηγκα, πψο κπνξψ εγψ λα επηιέμσ κία ιεηηνπξγία, φηαλ ζηελ νζφλε 

απεηθνλίδεηαη κε κφλν κία γξακκή θαη φρη κε ιέμε, ψζηε λα κπνξεί λα 

αλαγλσζηεί γηα κέλα απφ ηνλ αλαγλσζηή νζφλεο (screen reader);. 



Γελ έρσ scanner ζηελ εξγαζία, αιιά έρσ έλα, ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν 

ζηα WINDOWS, ζην ζπίηη. Δίλαη ηδηαίηεξν πνιχηηκν γηα κέλα, επεηδή κε απηφ 

ηνλ ηξφπν είκαη ζε ζέζε λα δηαβάδσ ηα δειηία ηχπνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

πιηθφ κνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δνπιεηά κνπ θαη ελ ζπλερεία, φπσο είλαη 

κεηαηξεκκέλα ζηελ θαηάιιειε γηα κέλα κνξθή, ηα ζηέιλσ κε κήλπκα κε ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πίζσ ζε κέλα ζηελ εξγαζία.  

Με δηαθνξά ην θαιχηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη νη άλζξσπνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο Οκάδαο Γηνίθεζεο πνπ κε βνεζάεη λα πεηχρσ θαη 

κε ελζαξξχλεη λα ζπλερίζσ. Απνιακβάλσ επίζεο ηελ πξφθιεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο εηθφλσλ ζην κπαιφ ησλ αλαγλσζηψλ κέζσ ησλ ιέμεσλ. Μνπ 

αξέζεη λα εζηηάδσ ζε ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα ζρεκαηίδσ πην πνιχπινθεο εηθφλεο 

κε ηελ γξαθή κνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζπαζψ ζηηο ζπλεληεχμεηο κνπ λα κάζσ 

πψο έλαο ρνξεπηήο επηιέγεη θαη εθηειεί ηηο θηλήζεηο ηνπ ή πψο έλαο δσγξάθνο 

ζπλδπάδεη ηα ρξψκαηα ζε έλαλ θακβά. Πξνζπαζψ λα κπσ κέζα ζην κπαιφ θάζε 

πξνζψπνπ θαη λα θαηαθέξσ λα θάλσ θάζε άηνκν λα κηιήζεη γηα ηα μερσξηζηά 

πξάγκαηα ηεο δσήο ηνπ. 

Θα ζπκβνχιεπα νπνηνδήπνηε ηπθιφ ππνςήθην γηα κηα ζέζε 

δεκνζηνγξάθνπ λα είλαη επζχο θαη εηιηθξηλήο πξνο ηε δηνίθεζε, λα εμεγήζεη απφ 

ηελ αξρή ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεηαζηεί, θαζψο θαη ηνπο πφξνπο πνπ 

πξνγξακκαηίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα κηιήζεη γεληθφηεξα γηα ην είδνο 

βνήζεηαο πνπ κπνξεί λα απαηηεζεί. Φπζηθά πνιχηηκε θξίλεηαη ε πξνυπεξεζία 

ζηνλ ρψξν απηφ. Οπφηε, εθφζνλ ππάξρεη, πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθεξζεί. 

Σν λα ζηεξίδεζαη ζηηο δπλάκεηο ζνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

άζθεζε ηεο δεκνζηνγξαθίαο. Μεξηθέο θνξέο, ν θσηνγξάθνο ηεο ππνζέζεψο ζαο 

κπνξεί λα είλαη πξφζπκνο λα ζαο πάεη κε ην απηνθίλεηφ ηνπ ζηνλ ρψξν θάπνηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζα ζειήζεηε λα είζηε επί ηφπνπ, γηα 

λα κηιήζεηε ζηνπο αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ ηνλ θσηνγξάθν, ν 

νπνίνο κπνξεί λα ζειήζεη λα ηνπο παξαηεξήζεη θαη λα ηνπο θσηνγξαθήζεη 



ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφο. Κάληε ινηπφλ κία ιίζηα κε κεξηθνχο αλζξψπνπο πνπ 

κπνξνχλ, αλ παξαζηεί αλάγθε, λα ζαο πάλε κε ην φρεκά ηνπο ζηνλ ηφπν πνπ 

ρξεηάδεζηε, θαζψο θαη κηα ιίζηα κε αλζξψπνπο πνπ κπνξείηε λα θσλάμεηε, γηα 

λα ζαο βνεζήζνπλ κε πιηθφ ην νπνίν δελ είλαη επαλάγλσζην, είηε γηαηί είλαη 

κνπηδνπξσκέλν, ζθηζκέλν, είηε κε αρλή γξαθή θαη νχησ θαζ'εμήο.  

Ο βηβιηνζεθάξηνο ηεο εθεκεξίδαο καο έρεη απνδεηρζεί πνιχηηκνο βνεζφο 

γηα κέλα ηφζν ζηελ αλάγλσζε, φζν θαη ζηελ έξεπλα. Έλαο ζπλάδειθνο επίζεο 

ζην ηκήκα θπθινθνξίαο νδεγεί γχξσ απφ ηελ πφιε πνιχ θαη κεξηθέο θνξέο, 

φηαλ είλαη έηνηκνο λα πάεη θάπνπ, ζα πξνζθεξζεί εζεινληηθά λα κε θαηεβάζεη 

ζηνλ πξννξηζκφ κνπ.  

Ζ δεκνζηνγξαθία είλαη κηα εξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε πνιχ θαιά λα γίλεη 

κηα ππέξνρε πεξηπέηεηα γηα ζαο αθφκε θαη αλ είζηε άηνκν ηπθιφ ή κε κεησκέλε 

φξαζε. 

2. Ννζνθόκα  

Ζ ηζηνξία: Έρσ νπηηθή αλαπεξία απφ ηε γέλλεζε κνπ. Απαζρνινχκαη 

εξγαζηαθά σο  λνζνθφκα ζε θεληξηθφ λνζνθνκείν ζην ηθάγν. Ζ εξγαζία κνπ 

πεξηιακβάλεη έιεγρν ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη θξνληίδα 

ηφζν ηεο κεηέξαο, φζν θαη ηνπ λενγλνχ, έσο φηνπ ζεσξεζνχλ, φηη βξίζθνληαη ζε 

ζηαζεξή θαηάζηαζε θαη φηη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε κηα άιιε κνλάδα ζην 

λνζνθνκείν γηα ην ππφινηπν ηεο παξακνλήο ηνπο. 

ηαλ κηα γπλαίθα απαηηεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζρεηηθή κε ηελ 

εγθπκνζχλε ηεο ή ηνλ ηνθεηφ, είκαη ε λνζνθφκα πνπ θξνληίδεη γηα ηελ ίδηα πξηλ 

απφ, θαηά ηε δηάξθεηα, θαη κεηά απφ ηελ επέκβαζε. Ζ εξγαζία κνπ απαηηεί λα 

είκαη εθπαηδεπκέλε ζηνλ έιεγρν ηνπ αξηζκνχ θηχπσλ ηεο θαξδηάο ελφο εκβξχνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλαο, ησλ κεηξηθψλ ζπζηνιψλ κηαο γπλαίθαο, θαη ησλ 

νπνησλδήπνηε αζζελεηψλ ή επηπινθψλ πνπ κηα έγθπνο γπλαίθα κπνξεί λα 



αληηκεησπίζεη. Ζ δηαρείξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο πνπ έρεη ζπζηήζεη ν 

γηαηξφο έγθεηηαη επίζεο ζηηο αξκνδηφηεηέο κνπ.  

Οη ζπλάδειθνί κνπ είλαη φινη επγεληθνί καδί κνπ θαη ελδηαθέξνληαη γηα 

κέλα. Απαζρνινχκαζηε νκαδηθά, γηα λα βειηηψζνπκε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

καο θαη γηα λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηηο αλαπξνζαξκνγέο πνπ γίλνληαη ζηνλ 

ηνκέα καο. Δίκαζηε ζαλ νηθνγέλεηα θαη βνεζάκε ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ζε 

πεξηφδνπο αλάγθεο θαη ζε πεξηφδνπο ραξάο. Ήηαλ νη ζπλάδειθνί κνπ πνπ 

θξφληηζαλ γηα κέλα, φηαλ γελλνχζα ηελ θφξε κνπ. 

Ζ εξγαζία κνπ απηή πξνέθπςε απξφζκελα γηα κέλα. Αθφηνπ είρα 

αθήζεη ηε ζέζε κνπ σο λνζνθφκα ζε έλα άιιν λνζνθνκείν, πήγα γηα 

ζπλέληεπμε ζην λνζνθνκείν πνπ εξγάδνκαη ζήκεξα, γηα κηα ζέζε ζην Σκήκα, 

ζην νπνίν ππάγνληαη γπλαίθεο κε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο ηνπο θαη πνπ ρξεηάδνληαη εθηεηακέλε παξακνλή ζην λνζνθνκείν, 

ζπλερή θξνληίδα θαη έιεγρν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμήο κνπ, ε 

κειινληηθή ηφηε δηεπζχληξηά κνπ, κνπ είπε, φηη αηζζάλζεθε, φηη άλεθα ζε απηφ 

ην Σκήκα θαη κνπ πξνζέθεξε ηελ εξγαζία επί ηφπνπ. Δξγάδνκαη ζ’ απηφ ην 

Σκήκα ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν. 

Σν επάγγεικα ηεο λνζνθφκαο απαηηεί λα είζαη ζπκπνλεηηθφο, 

ππνκνλεηηθφο, λα ελδηαθέξεζαη γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, λα είζαη θαιφο 

αθξναηήο θαη λα έρεηο θαιέο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο, ψζηε λα κπνξείο λα 

πξνζεγγίδεηο ηνπο αζζελείο, λα καζαίλεηο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, λα ηνπο εξεκείο, λα ηνπο αλαθνπθίδεηο κε ηα ιφγηα 

ζνπ, θαζψο θαη λα ηνπο ζπκβνπιεχεηο αλαθνξηθά κε ην πνηνπο θαλφλεο πξέπεη 

λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ πγεία ηνπο ζην κέιινλ. 

Δπεηδή έρσ νπηηθή αλαπεξία, ρξεζηκνπνηψ πάληα έληνλν θσηηζκφ, θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κνπ, έηζη ψζηε λα έρσ ηελ θαιχηεξε δπλαηφηεηα λα 

δσ. Δθηειψ θαζήθνληα φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ εκβξπτθψλ θαξδηνπαικψλ θαη 



ησλ κεηξηθψλ ζπζηνιψλ, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ αλάγλσζεο. Γεδνκέλνπ 

φηη ε νζφλε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζία είλαη κηθξή, θαη δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα κεγέζπλζεο ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

δνπιεηάο κνπ, νη ζπλάδειθνί κνπ αληηιακβάλνληαη, φηη, ρξεηάδνκαη πξφζζεην 

ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Καηά ηε ρνξήγεζε ελφο θαξκάθνπ,  

θξαηψ ην κπνπθάιη θαη ηε ζχξηγγα ζε αξθεηά θνληηλή απφζηαζε, ψζηε κπνξψ 

λα δσ. Δάλ πνηέ λνηψζσ αβέβαηε γηα ηηο δπλαηφηεηέο κνπ, δελ δηζηάδσ λα 

δεηήζσ απφ έλαλ ζπλάδειθν ηε βνήζεηά ηνπ ή λα δηπινειέγμσ ηελ εξγαζία κνπ. 

Απηά είλαη απιά πξαθηηθά κέηξα αζθαιείαο πνπ παίξλσ σο ππεχζπλε 

λνζνθφκα. 

Έρνληαο ηελ νπηηθή εμαζζέληζε απφ ηε γέλλεζή κνπ κπνξεί λα 

αλαξσηεζείηε πψο θαηφξζσζα λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ. ην ζρνιείν νη 

δάζθαινί κνπ ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθνί απέλαληί κνπ. Υξεηάδνληαλ βέβαηα κηα 

πεξηζηαζηαθή ππελζχκηζε, γηα λα κεγελζχλνπλ ηηο ζεκεηψζεηο πξηλ απφ ηελ 

παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, ε δηνίθεζε κε ελεκέξσζε, φηη κπνξνχζα λα 

απεπζπλζψ ζ’ απηήλ αλ έλνησζα φηη ρξεηαδφκνπλ πξφζζεηεο βνεζεηηθέο 

ζπζθεπέο, γηα λα αληεπεμέιζσ.  

Αγαπψ ηελ εξγαζία κνπ, επεηδή κνπ επηηξέπεη λα ζπκκεηέρσ ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζηηγκέο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. Γελ ππάξρεη ηίπνηα 

νκνξθφηεξν απφ ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ! 

      

      3. Κιηληθόο ςπρνιόγνο 

Δηζαγσγή: Θα επηζπκνχζαηε λα βνεζήζεηε ηνπο θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ πνπ 

λνηψζνπλ πίεζε, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, ή πνπ είλαη απιά ηνπο ιείπεη ην παηξηθφ ηνπο ζπίηη; ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζαο ελδηαθέξεη ην επάγγεικα ηνπ θιηληθνχ ςπρνιφγνπ.  



Ζ ηζηνξία: ε κηα ηππηθή εκέξα ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, φπνπ απαζρνινχκαη σο θιηληθφο ςπρνιφγνο, βιέπσ θνηηεηέο, 

αθνχσ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηνπο ζπκβνπιεχσ, δηαβάδσ επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη ηα κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ κνπ ηαρπδξνκείνπ.  

Παίξλσ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ειεθηξνληθά κελχκαηα εκεξεζίσο απφ θνηηεηέο πνπ 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα ή έρνπλ θάπνην πξνβιεκαηηζκφ ή θάπνηα εξψηεζε. 

Δπηπιένλ, πεξλψ ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα εκεξεζίσο ‘’μεθπιιίδνληαο’’ ηηο 

εθεκεξίδεο είηε on-line είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ακεξηθάληθνπ 

πλδέζκνπ γηα ηνπο ηπθινχο. Γηαπηζηψλσ φηη απηή ε 40 σξψλ εβδνκαδηαία 

εξγαζία, παίξλεη ηνπιάρηζηνλ 50 ψξεο γηα λα γίλεη θαιά, πηζαλφλ πέληε ψξεο 

εβδνκαδηαίσο πεξηζζφηεξν απ' φ, ηη γηα έλα κέζν βιέπνληα άηνκν.  

ηε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία εξγάδνκαη κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

γηα ηηο πξνζσπηθέο αλεζπρίεο ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο πνπ θπκαίλνληαη 

απφ ηε λνζηαιγία γηα ην ζπίηη ηνπο σο ηελ θαηάζιηςε, ηα νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα θαη ηα δεηήκαηα ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Τπάξρνπλ έμη ζχκβνπινη γηα 

10.000 ζπνπδαζηέο. πλεξγάδνκαη επίζεο κε φια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλφηεηαο, απφ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ έσο ην 

πξνζσπηθφ θχιαμεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Δίρα κηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή επαγγεικαηηθή πνξεία 30-εηψλ σο θιηληθνχ 

ςπρνιφγνπ, αθνχγνληαο θαη παξέρνληαο ζπκβνπιέο. Έρσ εξγαζηεί ζε ηέζζεξα 

παλεπηζηήκηα, ηξία δεκφζηα θαη έλα ηδησηηθφ, ελψ έρσ εξγαζηεί θαη ζε 

ςπρηαηξείν.  

ηαλ νινθιήξσζα ηηο ζπνπδέο κνπ θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζή κνπ, έζηεηια 

πάλσ απφ 130 βηνγξαθηθά κε ηηο ζπλνδεπηηθέο επηζηνιέο ζε γξαθεία επξέζεσο 

εξγαζίαο πνπ δηαθήκηδαλ ζε έλα πεξηνδηθφ ςπρνινγίαο. ηε ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή, αλέθεξα ηελ ηχθισζή κνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηήζσ ζηνπο 

πηζαλνχο κειινληηθνχο εξγνδφηεο κνπ ηνπο πεξηνξηζκνχο κνπ ιφγσ ηεο 



αλαπεξίαο κνπ (παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ κπνξψ λα νδεγήζσ έλα απηνθίλεην 

κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ εξγαζίαο). ηελ θνηλνπνίεζε απηή ηεο αλαπεξίαο κνπ θαη 

ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλεπαγφηαλ ζεσξψ φηη νθεηιφηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηάο κνπ απηήο, πνπ ήηαλ λα ιάβσ πξφζθιεζε κφλν γηα ηξεηο 

ζπλεληεχμεηο. Παξφια απηά έιαβα κηα πξνζθνξά εξγαζίαο θαη μεθίλεζα κηα 

κεγάιε ζηαδηνδξνκία.  

Ζ εχξεζε επφκελσλ εξγαζηψλ ππήξμε πνιχ επθνιφηεξε ππφζεζε γηα κέλα, 

θαζψο κπνξνχζα λα επηθαιεζηψ ηελ πξνυπεξεζία κνπ. Δληνχηνηο, θάζε 

εξγνδφηεο θαη θάζε θξαηηθφο θνξέαο αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο σο 

θιηληθνχ ςπρνιφγνπ έρνπλ ζειήζεη απαληήζεηο ζε έλα πιήζνο εξσηήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ην πψο ιεηηνπξγψ σο ηπθιφ πξφζσπν. Έρσ απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε αηζζάλζεθαλ αξθεηά άλεηα λα κε 

ξσηήζνπλ φηη ζέιεζαλ λα μέξνπλ θαη ελ ζπλερεία έιαβαλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κνπ πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ή λα κνπ ρνξεγήζνπλ ηελ άδεηα. 

ηελ εξγαζία κνπ, ρξεζηκνπνηψ έλαλ ‘νκηινχληα’ ππνινγηζηή γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ κνπ, επίζεο έλα πξφγξακκα γηα ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν πνπ δχλαηαη λα αλαγηγλψζθεη ηα κελχκαηα. Υξεζηκνπνηψ επίζεο 

έλα scanner πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ππνινγηζηή κνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαβάδσ 

έγγξαθα ή βηβιία πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζε θαζζέηα ή ζε κνξθή κπξάηγ. Έρσ 

κηα γξαθνκεραλή κπξάηγ ζην γξαθείν κνπ, γηα λα θξαηψ ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

επηζπκψ λα δηαβάδσ αξγφηεξα. Υξεζηκνπνηψ έλα ξνιφη κπξάηγ, γηα λα 

παξαθνινπζψ ηνλ ρξφλν. Έλαο εξγαδφκελνο θνηηεηήο κνπ δηαβάδεη 

κεγαινθψλσο πέληε ψξεο εβδνκαδηαίσο, μεθαζαξίδνληαο κέζα απφ ηηο ζηνίβεο 

ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξλνχλ κέζσ ηεο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο κνπ ηη πξέπεη λα 

πεξάζσ αξγφηεξα απφ ην scanner κνπ, πξνθεηκέλνπ λα ην δηαβάζσ ν ίδηνο. 

Απνιακβάλσ επίζεο ηηο ππεξεζίεο ελφο ζθχινπ – νδεγνχ, ν νπνίνο κε βνεζάεη 

λα κεηαθηλνχκαη κέζα ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα.  



Σα θαιχηεξα ζεκεία ζε απηήλ ηελ ζηαδηνδξνκία είλαη νη επθαηξίεο λα 

εληζρχζεηε αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Ζ ηδηφηεηα ηνπ θιηληθνχ 

ςπρνιφγνπ είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαινχ αθξναηή. Οη αζζελείο 

κνπ ζπρλά κνπ αλαθέξνπλ, φηη κπνξψ λα θαηαιάβσ ηα πξνβιήκαηά ηνπο γηαηί 

θαη εγψ έρσ αγσληζηεί πνιχ, γηα λα θηάζσ ζην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνκαη. Σα 

αξλεηηθά απηήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη φηη αζρνινχκαζηε κε πάξα πνιχ 

θφζκν, θαζψο θαη ην φηη δηαξθεί πνιιά ρξφληα ε εθπαίδεπζε.  

Οη ζπκβνπιέο πνπ ζα κπνξνχζα λα δψζσ ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία πνπ 

ζθέθηνληαη λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ ζηαδηνδξνκία είλαη δχν: Καη' αξρήλ, 

απνθηήζηε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη πξνυπεξεζία, αλαιάβεηε εζεινληηθή 

εξγαζία, ακεηβφκελε απαζρφιεζε θάζε είδνπο, ψζηε λα είζηε ζε ζέζε λα 

κηιήζεηε ζε ξεαιηζηηθή βάζε γηα ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρεζηε 

αληηκέησπνη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζαο θαη γηα ην ηη απαηηείηαη, γηα λα ηα 

μεπεξάζεηε. Γεχηεξνλ, γξάςηε κία παξάγξαθν αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία ζαο 

θαη ηηο πξφζζεηεο αλάγθεο ζαο ιφγσ απηήο, ηελ νπνία ζα κπνξείηε λα 

παξαδψζεηε ζηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο ζαο. 
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'Δθδνζε - χληαμε 
ΥΡΟΝΗ Π. ΣΙΜΠΟΤΚΗ   

Ο λ. 2643/1998 γηα ηελ εξγαζηαθή έληαμε  

ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία:  

Η αλάγθε επηθαηξνπνίεζήο ηνλ  

Σ ε ο  θ π ξ ί α ο  Γ ό μ α ο  Π Α Π Α Κ Χ Ν  Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ ,  

Ν ν κ η θ ν ύ ,  Δ η δ η θ ν ύ  Δ π η ζ η ή κ ν λ α  π . δ .  4 0 7 / 1 9 8 0  

Σ κ ή κ α η ν ο  Δ θ π α η δ ε π η η θ ή ο  θ α η  Κ ν η λ σ λ η θ ή ο  

Π ν ι η η η θ ή ο  Π α λ ε π η ζ η ε κ ί ν π  Μ α θ ε δ ν λ ί α ο  

Δ η ζ α γ σ γ ή  

πλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνλ Θέκαηνο ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(ΑκεΑ) απαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ λ. 1648/1986 «Πξνζηαζία πνιεκηζηψλ, αλαπήξσλ 

θαη ζπκάησλ πνιέκνπ θαη κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ» (Φ.Δ.Κ. A', 147), ν νπνίνο ελ 
ζπλερεία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ V. 2643/1998 «Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε 

πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ» (Φ.Δ.Κ. A', 220), πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
βαζηθφηεξνχο λφκνπο γηα ηα Θέκαηα έληαμεο ησλ ΑκεΑ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Αθνινχζσο, ζην πλεχκα ηνπ λ. 2643/1998 θηλήζεθαλ θαη άιια λνκνζεηήκαηα κε ξπζ-

κίζεηο ηξνπνπνηεηηθνχ ή ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνο απηφλ ραξαθηήξα, φπσο: Ο λ. 2646/1998 
«Αλάπηπμε Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 

236), άξζξν 17, ν λ. 2736/1999 «ηεγαζηηθά Πξνγξάκκαηα Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Κα-
ηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α', 172)άξζξν 18, ν λ. 2874/2000 «Πξν-

ψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 286), άξζξν 14, ν λ. 2956/2001 
«Αλαδηάξζξσζε Ο.Α.Δ.Γ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 258), άξζξα 31-32, ν λ. 3050/ 

2002 «χζηαζε Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 214), 

άξζξν 13, ν λ. 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε 
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζ-

κίζεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 220), άξζξα 10 θαη 12, ν λ. 3227/2004 «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηεο αλεξγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 31), άξζξα 11 θαη 31, ν λ. 3454/2006 «Δ-

λίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 75), άξζξν 1, θαη ν λ. 4075/ 

2012 «Θέκαηα Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο I.K.A.-Δ.Σ.Α.Μ., Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, πξν-
ζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2010/18/Δ.Δ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. A', 89), 



άξζξν 35. εκεηψλεηαη φηη ζήκεξα ν λ. 2643/1998 εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην βαζηθφ 
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λνκνζέηεκα, ηνλ «θνξκφ» ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε πνιηηηθή ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο 
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Ζ πξνζηαζία ηνλ λ. 2643/1998 έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε 
ηελ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα εξγαζηαθή έληαμε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζηαηεπνκέλσλ 
πξνζψπσλ ζηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηελ πεξαηηέξσ 
πξνζηαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

εμνκνίσζήο ηνπο κε ηνπο ινηπνχο εξγαδνκέλνπο, κέζσ ηνλ πεξηνξηζκνχ θαη ηνλ ειέγρνπ ησλ 
ιφγσλ απφιπζήο ηνπο θαη κέζσ ηεο ξχζκηζεο εηδηθφηεξσλ Θεκάησλ, φπσο ηεο εξγνλνκηθήο 
δηεπζέηεζεο ηνλ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο. 

I. Αλαιπηηθόηεξε πξνζέγγηζε ηνλ λ. 2643/1998 

1. Τποκείμενο πποζηαζίαρ 

Τπνθείκελν πξνζηαζίαο ηνπ λ. 2643/1998 είλαη θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηα νπνία θξίλεηαη φηη 
ρξήδνπλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νκαιή εξγαζηαθή ηνπο έληαμε θαη 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο «πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα». Μία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 
«πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ» απνηεινχλ ηα άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, 
παλ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε 
ρξφληαο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο, εθφζνλ έρνπλ θαηψηαην φξην 
ειηθίαο ην 210 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 3 παξ. 9 ηνλ λ. 2643/1998) θαη είλαη γξακκέλα ζηα 
κεηξψα αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. (άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. β' εδ. α' ηαπ λ. 2643/1998)'. 

2. Πεδίο εθαπμογήρ ηων πςθμίζεων 

Βάζεη ηνλ λφκνπ, ηφζν θνξείο ηνλ ηδησηηθνχ θαη ηνλ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα φζν θαη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη O.T.A. ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ (ε ιεγφκελε 
αλαγθαζηηθή ζχκβαζε)

2 
άηνκα κε αλαπεξία ζε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ (άξζξν 5 παξ. 1 ηνλ λ. 

2643/1998). 
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηνλ ηδηωηηθό ηνκέα, επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο, ειιεληθέο ή μέλεο, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κε νπνηαδήπνηε κνξθή, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο, 
ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ, εθφζνλ βέβαηα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ Θέηεη ν λφκνο, 
ήηνη απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πάλσ απφ 50 άηνκα θαη δελ εκθαλίδνπλ αξλεηηθφ ηζνινγηζκφ 
(δεκία) ζηηο δχν ακέζσο πξνεγνχκελεο απφ ην έηνο πξνθήξπμεο ρξήζεηο, άηνκα κε αλαπεξία ζε 
πνζνζηφ 2% επί ηνλ ζπλφινπ ηνλ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο (παξ. 1 πεξ. 
α' ηνλ άξζξνλ 2 λ. 2643/1998, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4β ηνλ άξζξνλ 1 
ηνλ λ. 3454/2006, Φ.E.K. A', 75). 
Χο πξνο ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί, ηα λνκηθά 
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηα-θηηθά απφ θξαηηθνχο 
πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή 

1. Δ
θ.Αζ. 6024/2005 ΔΔξγΓ 2006, 1214. 

2. K

 Μαξθόπνπινο, Απαζρφιεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ιπ., ΓΔΝ 2003, 498-596, Δ.Η.Παπαζηε ξίνπ / Δ./. 

Κιαβαλίδνπ, Δηδηθέο πεξηπηψζεηο ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ, ζε: Γίθαην ηεο Γηθαηνπξαμίαο, 2008, ζ. 221-257. 
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ζηα νπνία ην θξάηνο θαηέρεη ην 51% ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ηα λνκηθά 
πξφζσπα ηα νπνία είηε αλήθνπλ ζηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα ή ζε λνκηθά πξφζσπα δε-
κνζίνπ δηθαίνπ ή ζε O.T.A. θάζε βαζκίδαο ή ζηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. ή ζε ηνπηθέο ελψζεηο Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ είηε επηρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο, ηαθηηθψο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ηα νηθεία θαηαζηαηηθά, είηε 
έρνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην, ην 51% ηνλ νπνίνλ θαηέρνπλ νη παξαπάλσ θνξείο (άξζξν 2 παξ. 8 
ηνλ λ. 2643/1998), εθφζνλ, δελ εκθαλίδνπλ αξλεηηθφ ηζνινγηζκφ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο θαη' 
έηνο ρξήζεηο, ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ αληίζηνηρν πνζνζηφ 3% αηφκσλ κε αλαπεξία 
(παξ. 1 πεξ. β' ηνλ άξζξνλ 2 ηνπ λ. 2643/1998, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 
4β ηνλ άξζξνλ 1 ηνπ λ. 3454/2006). 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ ζην πξνζσπηθφ ηεο ππφρξεεο επη-
ρείξεζεο, εθκεηάιιεπζεο ή θνξέα ηνλ ηδησηηθνχ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζπλπ-
πνινγίδνληαη νη ππάιιεινη θαη νη εξγαηνηερλίηεο πνπ ππεξεηνχλ ζε απηήλ, εθηφο αλ ππε-
ξεηνχλ γηα ζχληνκν ρξνληθά δηάζηεκα, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πξνζειήθζεζαλ κε 
αλαγθαζηηθή ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2643/1998 ή ηνπ πξνγελεζηέξνπ 
λ. 1648/1986, ελψ δελ ζπλππνινγίδνληαη νη ηνπνζεηήζεηο πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ λ. 
2643/1998, εθφζνλ γίλνληαη νηθεηνζειψο απφ ηελ επηρείξεζε (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
2643/1998, φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3996/2011, 
Φ.E.K. A', 170, θαη ελ ζπλερεία αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνλ 
35 ηνπ λ. 4075,2012, Φ.Δ.K. A', 89). 

Ο αξκφδηνο πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.,- κε απφθαζή ηνλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε 
γλψκε ηεο νηθείαο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνλ 9 ηνπ λ. 2643/1998, κπνξεί λα 
απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε πξφζιεςεο ή λα πεξηνξίδεη ην πνζνζηφ ππνρξεσηηθήο 
πξφζιεςεο ζε επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο πνπ έρνπλ νπζηαζηηθά αλαζηείιεη ηηο 
εξγαζίεο ηνπο ή πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ επσθειψο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ηελ έθδνζε 
ηεο παξαπάλσ απφθαζεο, ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην πεξηθεξεηαθφ 
δηεπζπληή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζρεηηθή αίηεζε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ 
ππνζηήξημή ηεο ζηνηρεία. Αλ ν πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο απνθαζίζεη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 
ππνρξεσηηθήο πξφζιεςεο ή επηηξέςεη ηελ απφιπζε νξηζκέλνπ πνζνζηνχ πξνζηαηεπνκέλσλ, κε 
ηελ απφθαζή ηνπ νξίδεη, θαηά πεξίπησζε, ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο ή ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 
απνιπνκέλσλ θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ απνιχνληαη. Σέηνηα θξηηήξηα 
είλαη ν ρξφλνο πξφζιεςεο ηνλ απνιπνκέλνπ, ε νηθνλνκηθή ή ε νηθνγελεηαθή ηνλ θαηάζηαζε, ε 
ειηθία ηνπ θαη ν βαζκφο ηπρφλ αλαπεξίαο ηνπ. Καηά ησλ απνθάζεσλ απηψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 
δηεπζπληή ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ρσξεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 
10 ηνλ ηδίνπ λφκνπ, ε νπνία αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρνπλ νη αλσηέξσ εξγνδφηεο, ηα 
πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα θαη θάζε ηξίηνο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ (άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ λ. 
2643/1998). 

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πνζνζηψλ, φινη νη θνξείο ηνλ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ σο δηθεγφξνπο άηνκα κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 2% επί ηνλ 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηθεγφξσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε λνκηθή ηνπο ππεξεζία (άξζξν 2 
παξ. 6 ηνπ λ. 2643/1998). Δπίζεο, νη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη νη νξγαληζκνί 
θνηλήο σθειείαο θαη νη Σξάπεδεο ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ: α) ζην 80% ησλ θελψλ 
Θέζεσλ ηειεθσλεηψλ νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ, ηπ- 
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θινχο πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ (άξζξν 2 παξ. 5 πεξ. α' 
ηνπ λ. 2643/1998), β) ζην 1/5 ησλ θελψλ Θέζεσλ θιεηήξσλ, λπθηνθπιάθσλ, θαζαξηζηψλ-
θαζαξηζηξηψλ, ζπξσξψλ, θεπνπξψλ θαη ηξαπεδνθφκσλ, πξφζσπα απφ φιεο ηηο πξν-
ζηαηεπφκελεο θαηεγνξίεο ηνλ λ. 2643/1998, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ηα άηνκα κε αλαπε-
ξία, εθφζνλ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ πξνζιακβάλνληαη θαη είλαη ζε Θέζε λα ε-
θηειέζνπλ ηελ εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη (άξζξν 2 παξ. 5 πεξ. β' ηνπ λ. 2643/1998). 
Χο πξνο ηνλ ζηελό δεκόζην ηνκέα, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α. 
ππνρξενχληαη λα δηνξίδνπλ ή λα πξνζιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα, ρσξίο δηα-
γσληζκφ ή επηινγή, ζε εγθεθξηκέλεο Θέζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 5% ηνλ ζπλφινπ ησλ 
πξνο πξνθήξπμε Θέζεσλ ηνπ νηθείνπ θνξέα (παξ. 1 ηνλ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2643/1998, φπσο 
απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνλ άξζξνλ 31 ηνλ λ. 2956/2001, Φ.E.K. Α', 
258, θαη κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνλ άξζξνλ 48 ηνπ λ. 2972/2001, Φ.E.K. A', 291, θαη ελ ζπ-
λερεία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνλ λ. 3051/2002, Φ.Δ.K. A', 
220). 0 αξηζκφο ησλ Θέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην παξαπάλσ πνζνζηφ θαηαλέκεηαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ αλαπήξσλ θαη' αλαινγία 3/8 θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ 
πξνζηαηεπνκέλσλ θαηεγνξηψλ (άξζξν 3 παξ. 1 πεξ. α' ηνπ λ. 2643/1998). Δπίζεο, ν 
ζηελφο δεκφζηνο ηνκέαο ππνρξενχηαη επηπιένλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ λα πξνζιακβά-
λεη ηα πξφζσπα πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζιακβάλεη θαη ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο, ή-
ηνη ηπθινχο, πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ ζην 80% ησλ 
θελψλ ζέζεσλ ηειεθσλεηψλ νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ, ελψ θαη εδψ ην 1/5 ησλ θε-
λψλ Θέζεσλ θιεηήξσλ, λπθηνθπιάθσλ, θαζαξηζηψλ-ζηξηψλ, Θπξσξψλ, θεπνπξψλ θαη 
ηξαπεδνθφκσλ κνηξάδεηαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξίεο (άξζξν 3 παξ. 6 πεξ. α' θαη β' 
ηνλ λ. 2643/1998). 

Γηεχξπλζε ηνπ εθαξκνζηηθνχ πεδίνπ ηνπ λ. 2643/1998, ν νπνίνο αθνξά ζε ζπκβάζεηο 
ανξίζηνπ ρξφλνπ, γίλεηαη κε ην άξζξν 11 ηνλ λ. 3227/2004, ζην νπνίν νξίδεηαη φηη ηα άηνκα 
κε αλαπεξία, ηα νπνία είηε πξνζιακβάλνληαη απφ Ν.Π.Η.Γ. κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κεξηθήο απαζρφιεζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3174/2003, είηε 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ην πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Θέζεσλ 
Δξγαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο επηδνηνχκελεο πξφζιεςεο 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηα νπνία ν εξγνδφηεο ηνπο επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί θαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο ή ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεσξνχληαη, σο πξνο 
φιεο ηηο ζπλέπεηεο, φηη ηνπνζεηήζεθαλ δπλάκεη ηνπ λ. 2643/1998. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη κε 
ηε δηάηαμε ηνλ άξζξνλ 11 ηνλ λ. 3227/2004 δηεπθνιχλνληαη νη εξγνδφηεο ζηε ζπλέρηζε ηεο 
απαζρφιεζεο ΑκεΑ πνπ έρνπλ δνθίκσο εηδηθεπζεί ζηελ επηρείξεζή ηνπο θαη έρνπλ 
απνδείμεη φηη κπνξνχλ λα είλαη παξαγσγηθά; ελψ δηακνξθψλεηαη κηα θαηεχζπλζε ηνλ 
λνκνζέηε γηα νηνλεί απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ, 
εθφζνλ ν εξγνδφηεο εθθξάζεη ξεηή βνχιεζε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. 
Δπεθηείλεηαη δειαδή ε πξνζηαζία ηνπ λ. 2643/1998 θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζεο 
ησλ ΑκεΑ κεηά ηελ θαηά ηα άλσ πξφζιεςή ηνπο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Πξφθεηηαη ζηελ νπζία πεξί πιήξνπο εμνκνίσζεο ησλ αηφκσλ απηψλ κε ηα 
πξνζιακβαλφκελα εμ αξρήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνλ λ. 2643/1998, θαζψο ε ιχζε ηεο 
ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο Θα γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
11 παξ. 1 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Δίλαη εχινγν φηη ε βνχιεζε ηνλ εξγνδφηε δελ Θα είλαη ζεηηθή 
γηα φια ηα απαζρνιεζέληα ζε έλα πξφγξακκα ΑκεΑ, νπφηε ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέ- 
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ζεηο θαη γηα ππνρξεσηηθή πξφζιεςε ΑκεΑ πξνο θάιπςε ηνπ λνκίκνπ πνζνζηνχ κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνλ λ. 2643/1998. 

3. Διαδικαζία αναγκαζηικήρ ηοποθέηηζηρ  

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ 
αηφκσλ δηαδξακαηίδνπλ νη Δπηηξνπέο ηνλ άξζξνπ 9 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2643/1998, νη 
νπνίεο ζπγθξνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ (άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λ. 2643/1998). Οη Δπηηξνπέο 
ηνλ άξζξνπ 9 είλαη Πξσηνβάζκηεο πεληακειείο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο ζπληζηψληαη θαη 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ έδξα θάζε πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Καηά ησλ απνθάζεσλ 
ησλ Πξσηνβάζκησλ πεληακειψλ Δπηηξνπψλ ρσξεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ 
Γεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 10 (άξζξν 9 παξ. 3 ηνπ λ. 2643/ 1998). 
πληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ δχν Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο πξνζηαηεπνκέλσλ ζηελ 
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Σα κέιε ησλ 
Δπηηξνπψλ απηψλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ θαη ε Θεηεία ηνπο είλαη δηεηήο (άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ λ. 264311998). Οη 
Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο εμεηάδνπλ ηφζν ηε λνκηκφηεηα ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο 
φζν θαη ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, θαη κπνξνχλ λα αθπξψλνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξάμε, 
λα ηελ ηξνπνπνηνχλ, πξνβαίλνληαο αλαιφγσο θαη ζε ηνπνζέηεζε ηνλ πξνζθεχγνληνο, ή λα 
απνξξίπηνπλ ηελ πξνζθπγή (πεξ. ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνλ άξζξνλ 10, φπσο ζπκπιεξψζεθε 
απφ ην άξζξν 14 ηνλ λ. 2874/2000, Φ.E.K. A', 286). Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 
θάζε Δπηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα (άξζξα 9 παξ. 2 θαη 10 παξ. 2 
ηνλ λ. 2643/1998). 

Οη επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο θαη νη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ 
ηνκέα πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2643/1998 ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ εηεζίσο 
ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2643/1998 εηδηθή έληππε δήισζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 
Ο.Α.Δ.Γ. ηε δήισζε απηή αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ ζε απηέο 
πξνζσπηθνχ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο 
πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξίεο ηνλ λφκνπ απηνχ θαη. ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε απηέο 
αλαγθαζηηθά, ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηέο αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 
50% ηνπιάρηζηνλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφι1jζε  ̀
εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε ρξφληαο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο παζήζεσο ή βιάβεο, θαζψο θαη ηηο 
εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ αλάγθε γηα λα θαιχςνπλ ηα πνζνζηά ηεο ππνρξεσηηθήο πξφζιεςεο 
(άξζξν 6 παξ. 1 ηνλ λ. 2643/1998). Η δήισζε, ζπλνδεπνκέλε απφ ηα απαξαίηεηα δη-
θαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηνλ άξζξνλ 9 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 
νπνίαο έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, ε εθκεηάιιεπζε ή ν θνξέαο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 
απφ 2 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο (εδ. α' παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνλ λ. 2643/ 1998, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνλ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2956/2001, Φ.Δ.K. A', 258). Αλ 
νη επηρεηξήζεηο, νη εθκεηαιιεχζεηο ή νη θνξείο δελ ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηηο ηνπνζεηήζεηο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη 
απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο (άξζξν 6 παξ. 2 ηνλ λ. 2643/ 1998). Με επηκέιεηα 
ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. γίλεηαη έιεγρνο ησλ 

3. Γλκδ. Ν..Κ. 413/2010. 
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ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη. ιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ππνρξενχληαη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηηο πην πάλσ 

ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., λα παξέρνπλ θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
δειψζεσλ απηψλ. Ηδηαίηεξε γη' απηφ ππνρξέσζε έρνπλ νη νηθείεο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο 
(άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ λ. 2643/1998). 
Οη ππνβαιιφκελεο δειψζεηο, καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, 
πξνσζνχληαη ηνλ κήλα Ηνχλην θάζε έηνπο απφ ηηο Δπηηξνπέο ηνλ άξζξνπ 9 ζηελ αληίζηνηρε 
πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε ή ζηηο ηνπηθέο Τπεξεζίεο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ., γηα λα γίλεη ν έιεγρνο θαη ε 
κεραλνγξαθηθή ηνπο επεμεξγαζία θαη λα θαηαξηηζζεί ε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ πνπ θα-
ιχπηνληαη κε αλαγθαζηηθή ηνπνζέηεζε. Δάλ νη Θέζεηο ηνπ θνξέα ή ηεο επηρείξεζεο πνπ 
πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε αλαγθαζηηθή ηνπνζέηεζε ππεξβαίλνπλ ηηο ηέζζεξηο 
θαη κέρξη δψδεθα, πξνθεξχζζεηαη κέρξη ην ήκηζπ απηψλ, θαη αλ ππεξβαίλνπλ ηηο δψδεθα, 
πξνθεξχζζεηαη κέρξη ην έλα ηξίην απηψλ πξνο απνθπγήλ ηεο αηθλίδηαο ππέξκεηξεο νηθνλν-
κηθήο επηβαξχλζεσο ηνπ θνξέα ή ηεο επηρείξεζεο (παξάγξαθνο 4 άξζξνπ 6 ηνλ λ. 2643/ 1998, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνλ άξζξνλ 31 ηνλ λ. 2956/2401). 
Ζ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ απηψλ γηα θάζε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε γίλεηαη θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 επηεκβξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ηνηρνθνιιάηαη 
ζην θαηάζηεκα ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνλ 9 (παξάγξαθνο 5 άξ-
ζξνπ 6 ηνπ λ. 2643/1998, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνλ 31 
ηνλ λ. 2956/2001). Αθφκε, ε πξνθήξπμε απηή δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 
ησλ Αζελψλ θαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία. Αλαθνίλσζε ζρεηηθή 
κε ηελ πξνθήξπμε κεηαδίδεηαη απφ ηα θξαηηθά ξαδηνηειενπηηθά κέζα (άξζξν 6 παξ. 5 ηνλ 
λ. 2643/1998). 

Οη ελδηαθεξφκελνη λα πξνζιεθζνχλ ζηηο πξνθεξπγκέλεο Θέζεηο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Σχπν, 
ππνβάιινπλ έληππεο αηηήζεηο-ππεχζπλεο δειψζεηο παξερφκελεο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Οη 

αηηήζεηο-ππεχζπλεο δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ πξνθήξπμε Τπεξεζίεο ηνπ 
Ο.Α.Δ.Γ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο ζε 
ηξεηο θαηά αλψηαην φξην Τπεξεζίεο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ έρνπλ πξνβεί ζε πξνθήξπμε, θαη' 
επηινγήλ ηνπο. Αλάθιεζε, ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο 
δελ επηηξέπεηαη (άξζξν 11 παξ. 4 ηνλ λ. 3227/2004, ζην άξζξν 11 ηνπ νπνίνλ ξπζκίδνληαη 
πεξαηηέξσ ζέκαηα ηνπ λ. 2643/1998). 

Οη δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηα Ν.Π.Δ.Δ. θαη ζη Ο. Σ.Α. θαη ησλ δχν βαζκψλ ππνρξενχληαη, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, λα δηνξίδνπλ ή λα πξνζιακβάλνπλ πξφζσπα πξνζηαηεπφκελα ζε ζπγθεθξηκέλα 
πνζνζηά. Πξνο ηνχην ν νηθείνο θνξέαο, πξηλ απνζηείιεη ζην Α..Δ.Π. ην αίηεκά ηνλ γηα 
πξνθήξπμε Θέζεσλ ή πξηλ εθδψζεη ηελ πξνθήξπμε, αλ ηελ εθδίδεη ν ίδηνο, απνζηέιιεη ην ζχλνιν 
ησλ Θέζεσλ πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν ή εηδηθφηεηα θαη θαηά λνκαξρία 
ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε Τπνπξγηθή 

Απφθαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2643/1998, ε νπνία εθεμήο 
πεξηνξίδεηαη-,ζε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ην α' εδάθην 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνλ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2643/1998, φπσο απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί δηαδνρηθά κε 
ηελ παξάγξαθν 3 ηνλ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2956/2001 θαη κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνλ άξζξνλ 48 ηνλ λ. 
2972/2001 θαη ελ ζπλερεία αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνλ άξζξνλ 11 
ηνλ λ. 3051 / 2002, Φ.E.K. A', 220). 
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Με ηελ απφθαζε απηή ηνλ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαζνξί-

δνληαη: α) ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δηαηίζεληαη ζε πξνζηαηεπνκέλνπο ηνλ λ. 
2643/1998 ζε ζπγθεθξηκέλν θνξέα ηνλ Γεκνζίνπ, Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. θαη ησλ δχν βαζκψλ, 
θαη β) ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαηά λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, επί κέξνπο θνξέα, 
θαηεγνξία πξνζηαζίαο, θιάδν θαη εηδηθφηεηα. Δλ ζπλερεία, ε Τπνπξγηθή Απφθαζε απν-

ζηέιιεηαη ζηελ αληίζηνηρε πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε ή ηνπηθή ππεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζζεί ε πξνθήξπμε πνπ αθνξά ζηνπο θνξείο ηνπ άξζξνλ 3 ηνλ λ. 
2643/1998. Αθνινχζσο, ε πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή ή ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ζηελ νηθεία Δπηηξνπή ηνλ άξζξνπ 9 ηνλ 
ηδίνλ λφκνπ. Με επζχλε ηνλ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηακέλνπ ηεο ηνπηθήο 
ππεξεζίαο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ., ε πξνθήξπμε ηνηρνθνιιάηαη ζην θαηάζηεκα ζην νπνίν έρεη ηελ 

έδξα ηεο ε Δπηηξνπή ηνλ άξζξνπ 9 θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο θαηά ηφπνπο πγεηνλνκηθέο 
επηηξνπέο ηνλ I.Κ.A. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πα-
λειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα, εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία. Αλαθνί-
λσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε κεηαδίδεηαη απφ ηα θξαηηθά ξαδηνηειενπηηθά κέζα (άξζξν 
11 παξ. 2 ηνπ λ. 3227/2004 αλαθνξηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ξχζκηζε ζεκάησλ ηνλ λ. 
2643/1998). Οη ππνςήθηνη γηα δηνξηζκφ ή πξφζιεςε ζηηο Θέζεηο ηεο πξνθήξπμεο Θέζεσλ 

εξγαζίαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη O.T.A. θαη ησλ δχν βαζκψλ ζπκπιεξψλνπλ 
εηδηθφ έληππν αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Οη αηηήζεηο-
ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 9 κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο 
ζηνλ Σχπν. Αλάθιεζε, ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο δελ 
επηηξέπεηαη (άξζξν 11 παξ. 3 ηνπ λ. 3227/2007). 

Σόζν γηα ηνλ ηδηωηηθό θαη ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα όζν θαη γηα ηνλ δεκόζην ηνκέα θαη ηα 
Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α., ε κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηα-
θεξνκέλσλ γίλεηαη κε βάζε ηα δεινχκελα απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηνηρεία 
θαη ζπληάζζνληαη νη ελδεηθηηθνί πίλαθεο βαζκνιφγεζεο κε θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, θαηά 
θαηεγνξία πξνζηαζίαο, ρσξηζηά γηα ηηο ζέζεηο ηνλ άξζξνλ 2 θαη γηα θάζε Θέζε ηνλ άξζξνπ 
3 ηνπ λ. 2643/1998. Οη πξνζηαηεπφκελνη γηα ηνπο νπνίνπο, κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ 
ελδεηθηηθφ πίλαθα βαζκνιφγεζεο, θξίλεηαη φηη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζε εξγαζίαο, 

θαινχληαη κε αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζην θαηάζηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 
ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. λα πξνζθνκίζνπλ ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά κε απφδεημε ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ 
ζηνηρείσλ. Γηα ηελ αλάξηεζε γίλεηαη δεκνζίεπζε ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειια-
δηθήο θπθινθνξίαο. H πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζε-
ζκία δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλάξηεζεο ηεο πξφζθιεζεο, δηαθνξεηηθά 

ε αίηεζε θαζίζηαηαη απαξάδεθηε. Ζ δήισζε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ζηελ αίηεζε-ππεχζπλε 
δήισζε ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ λ. 2643/1998. Μεηά ηελ εμέηαζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζπληάζζεηαη ν πξψηνο πίλαθαο κνξηνδφηεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη 
αξηζκφ πξνζηαηεπνκέλσλ αληίζηνηρν πξνο ηηο πξνθεξπγκέλεο Θέζεηο κε θζίλνπζα ζεηξά 
κνξίσλ, θαηά θαηεγνξία πξνζηαζίαο, ρσξηζηά γηα ηηο ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 θαη γηα ηηο 
Θέζεηο ηνπ άξζξνλ 3 ηνλ λ. 2643/1998. Παξάιιεια, αλαθνηλψλεηαη θαη ε βαζκνινγία ησλ 

ινηπψλ αηηνχλησλ ηελ πξνζηαζία ηνλ λ. 2643/1998 κε βάζε ηελ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζή 
ηνπο. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνλ πίλαθα γίλεηαη κε αλάξηεζή ηνπ ζην θαηά- 
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ζηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε γηα ηελ αλάξηεζε 

ζε ηξεηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, 

εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία. Καηά ηνπ πίλαθα πξψηεο κνξηνδφηεζεο θαη εληφο δέθα εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ Σχπν είλαη δπλαηή ε ππνβνιή 

αηηήζεσλ Θεξαπείαο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ 

ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Οη ππεξεζίεο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ., κεηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ Θεξαπείαο, α-

λαζπληάζζνπλ, εάλ απαηηείηαη, ηνπο πίλαθεο κνξηνδφηεζεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη 

αξηζκφο πξνζηαηεπνκέλσλ αληίζηνηρνο κε ηηο πξνθεξπγκέλεο Θέζεηο θαη ηζάξηζκνη ε-

πηιαρφληεο κε θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ θαηά θαηεγνξία πξνζηαζίαο θαη ρσξηζηά γηα ηηο 

ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνλ 3 ηνπ λ. 2643/1998. Οη ηειηθνί πίλαθεο κνξηνδφηεζεο 

δεκνζηνπνηνχληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνλ παξφληνο. Οη ηειηθνί 

πίλαθεο έρνπλ ηζρχ κέρξη ηνλ ρξφλν έθδνζεο απφθαζεο γηα ηε λέα πξνθήξπμε. Απφ ηνλ 

πίλαθα ησλ επηιαρφλησλ γίλεηαη θαη θάζε αληηθαηάζηαζε ηνπνζεηεζέληνο, είηε χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ εξγνδφηε είηε χζηεξα απφ αλάθιεζε ηνπνζέηεζεο κε αίηεζε ηνπ πξνζηα-

ηεπνκέλνπ (άξζξν 11 παξ. 5 ηνλ λ. 3227/2004). 

εκεηψλεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηεο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ππνβάιινπλ ηα πξνζηαηεπφκελα 

πξφζσπα, ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηε κνξηνδφηεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο θξίλεηαη φηη, κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο, κπνξνχλ λα θα-

ηαιάβνπλ Θέζε εξγαζίαο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ θαη θα- 

ηάξηηζεο ησλ πηλάθσλ κνξηνδφηεζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθ6'ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο (άξζξν 11 παξ. 6 ηνπ λ. 3227/2004)
4
. Σν αξγφηεξν κέρξη 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, νη 

Πξσηνβάζκηεο πεληακειείο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνλ 9 ηνπνζεηνχλ κε απφθαζή ηνπο ηα 

πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ζηηο ππφρξεεο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο. Ο πίλαθαο 

ηνπνζεηήζεσλ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν 

δεκνζηνπνηνχληαη νη πίλαθεο κνξηνδφηεζεο (άξζξν 11 παξ. 7 ηνλ λ. 322712004). 

Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο πεληακεινχο Δπηηξνπήο ρσξεί φπσο πξναλα-

θέξζεθε, ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνλ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 2643/1998, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο, ηελ νπνία δχλαηαη λα αζθήζεη ν ππφρξενο εξγνδφηεο, ηα πξνζηαηεπφ-

κελα απφ ηνλ λφκν πξφζσπα θαη θάζε ηξίηνο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εθφζνλ ακθηζβε-

ηνχλ ηε λνκηκφηεηα ή ηε ζθνπηκφηεηα ηεο αλαγθαζηηθήο ηνπνζέηεζεο (παξάγξαθνο 3 άξ-

ζξνλ 9 ηνπ λ. 2643/1998, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 19 ηνπ άξζξνπ 31 ηνλ λ. 

2956/2001, Φ.E.K. A', 258). ηνλ λ. 2643/1998 δελ θαζνξίδεηαη πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο 

νθείιεη λα απνθαλζεί επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή θαη σο 

εθ ηνχηνπ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνλ άξζξνλ 25 παξ. 5 ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γη- 

4. Βι. Y.A. νηθ.200270/14.4.2005, Φ.E.K. B', 503, «Καζνξηζκφο ηεο εηδηθήο έληππεο δήισζεο θαη ησλ π-

ππνβαιιφκελσλ απφ ηνπο ππφρξενπο ζε πξνζιήςεηο θνξείο δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 

ηνλ V. 2643/1998» θαη Y.A. νηθ.4915/218/24.3.20Η0, Φ.E.K. Β', 317, «Καζνξηζκφο ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ ηεο αί-

ηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαζέηνπλ ηπθινί, πξνζηαηεπφκελνη ηνπ λ. 2643/ 

1998 ζηελ Τπεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνθήξπμε Θέζεσλ εξγαζίαο, εθφζνλ ππνβάι-

ινπλ ππνςεθηφηεηα γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηειεθσλεηψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ινηπψλ 

ππφρξεσλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2643/1998». 
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αδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Φ.E.K. A', 45), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε πεξίπησζε ελδηθνθα-

λνχο πξνζθπγήο θαη εθφζνλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο δελ ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, 

ην αξκφδην φξγαλν νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ πξνζθεχγνληα ηελ απφθαζή ηνπ ην αξ-

γφηεξν κέζα ζε ηξεηο κήλεο. Γελ απνθιείεηαη πάλησο ε έθδνζε απνθάζεσο θαη κεηά ηελ 

πάξνδν ηνλ ηξηκήλνπ απηνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξήιζε γηα 

ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο δελ κπνξεί πάλησο λα ππεξβαίλεη ηνλ εχινγν ρξφλν'. 

Οη δηαθνξέο πνπ γελλψληαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ πην πάλσ επηηξνπψλ ηνπ λ. 2643/ 

1998 ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, 

θαη εηδηθφηεξα ηνλ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, θαζψο νη επηηξνπέο απηέο είλαη 

δηνηθεηηθά φξγαλα θαη νη απνθάζεηο ηνπο ζπληζηνχλ αηνκηθέο εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο. Σα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 2 Κ.Πνι.Γ., εμεηάδνπλ 

παξεκπηπηφλησο ηε λνκηκφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ απηψλ πξάμεσλ, φρη γηα λα ηηο αθπξψζνπλ 

νχηε γηα λα απνθξνχζνπλ ηελ εθηειεζηφηεηά ηνπο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα απαγγείινπλ 

άιιεο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, θαη δε απνδεκησηηθέο, νη νπνίεο πξν-

θχπηνπλ αθξηβψο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Ζ ηειεζίδηθε 

απφθαζε ινηπφλ, ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ δεζκεχεη ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ νηνλεί δεδηθαζκέλνπ, κε απνηέιεζκα λα κε δηθαηνχληαη λα εμεηάζνπλ ην Θέκα απφ 

νπζηαζηηθήο άπνςεο, δειαδή ηελ χπαξμε ή κε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αλα-

γθαζηηθήο ηνπνζεηήζεσο'. Αληίζεηα, δηθαηνχληαη λα εμεηάζνπλ παξεκπηπηφλησο ηε λνκη-

κφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, δειαδή αλ εθδφζεθε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, κε 

ηε λφκηκε ζχλζεζή ηεο, αλ ηεξήζεθαλ νη δηαηππψζεηο ηνπ λφκνπ, αλ ε απφθαζε έρεη αηηη-

νινγεζεί επαξθψο θαη αλ έγηλε παξάβαζε νπζηαζηηθήο δηάηαμεο λφκνπ. 

4. Πεξηερόκελν ηεο πξνζηαζίαο 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία γίλεηαη κε αλαγθαζηηθή γηα ηνλ εξγνδφηε 
ζχκβαζε (άξζξν 5 παξ. 1 ηνλ λ. 2643/1998), ε νπνία απνηειεί πεξηνξηζκφ ζηε 
ζπκβαηηθή ειεπζεξία, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελέζηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ, 
ήηνη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία

9
. Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο 

ησλ αλαγθαζηηθψο ηνπνζεηεζέλησλ απηψλ αηφκσλ είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ
1
', φπσο 

ζπλάγεηαη απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ λ. 2643/1998, πνπ είλαη ε δηαξθήο θαη καθξφρξνλε 
εμαζθάιηζε βηνπνξηζηηθήο απαζρνιήζεσο ζηα εηδηθψο πξνζηαηεπφκελα άηνκα". Με 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή ηνπ 
άξζξνλ 9 ηνλ λ. 2643/1998 θαη ηελ εκπξφζεζκε, εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο απφθαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, εκθάληζε απηνχ ζηνλ εξγνδφηε πξνο αλάιεςε 
εξγαζίαο, θαηαξηίδεηαη 

5. ηΔ 1787/2010 NoB 2010, 1556. 

6. Πξβι. ηΔ 3541/1992 ΓΔΝ 1994, 229, ηΔ 1949/1992 ΓΔΝ 1992, 1287. 

7. A.Π. 40/2001 ΔΔξγΓ 2002, 679, A.Π. 13
2
/1995 ΔΔξγΓ 1996, 233, Δθ.Αζ.499/2000 ΓΔΝ 2000, 624, A.Π. 

1017/1993 ΓΔΝ 1994, 570, Μνλ.Πξση.Αζ. 931/1993 ΓΔΝ 1994, 650. 

8. A.Π. 505/2008 ΔΔξγΓ 2001, 753, Δθ.Θεζζ. 1949/2003 ΓΔΔ 2004, 310. 

9. Παπαζηεπίζς/Κλαβανίδοο, φ.π. 

10. A.Π. 323/1993 ΓΔΝ 1994, 231, A.Π. 170/1993 ΓΔΝ 1993, 709, A.Π. 1027/1989 ΔΔξγΓ 1990, 187, 

A.Π. 443/1989 ΓΔΝ 1990, 132. 

11. Μαπκόποςλορ, φ.π. 
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ε ζχκβαζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (άξζξν 5 παξ. 1, 3.ηνλ λ. 2643/1998)
12

. Αλ δε ν 

ππφρξενο εξγνδφηεο αξλεζεί ηελ πξφζιεςε ηνπ κηζζσηνχ ή ηνλ πξνζιάβεη θαη δελ ηνλ 
απαζρνιεί κε ηελ πξνζδηνξηδνκέλε ζηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπ ηδηφηεηα, ηφηε ν 
εξγνδφηεο παξαβηάδεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα πεξηέξρεηαη ζε 
ππεξεκεξία θαη λα νθείιεη κηζζνχο ππεξεκεξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 656 παξ. 1. Α.Κ." 
Ζ ππεξεκεξία απηή δελ αίξεηαη νχηε απνθιείεηαη αλ ν εξγνδφηεο πξνζέθπγε θαηά ηνπ 

δηνξηζκνχ ηνλ ππαιιήινπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή ηνπ άξζξνλ 10 ηνλ λ. 2643/1998 ή 
ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε πξνζεζκία φζν θαη ε . άζθεζε 
ησλ πξνζθπγψλ απηψλ δελ αλαζηέιινπλ θαζ' εαπηέο ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηεο 
Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο

14
. 

Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πξφζιεςεο Θέηεη έληνλν πεξηνξηζκφ ζηελ πξνζηα-
ηεπφκελε απφ ην άξζξν 5 ηνλ πληάγκαηνο νηθνλνκηθή ειεπζεξία. Ζ ζπληαγκαηηθή φκσο 
απηή δηάηαμε δελ απνθιείεη ηε ζέζπηζε απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε πεξηνξηζκψλ, φπσο ν α-
λσηέξσ, ηεο ειεπζεξίαο απηήο γηα ιφγνπο γεληθφηεξνπ δεκνζίνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέ- 
ξνληνο

15
, κε απνηέιεζκα ε αλαγθαζηηθή ηνπνζέηεζε πξνζψπσλ; λα κελ θξίλεηαη αληηζπ- 

ληαγκαηηθή
16

. Άιισζηε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην ίδην ην χληαγκα νξίδεη ξεηψο ζην άξζξν 
21 παξ. 2 θαη 6 φηη: «...όζνη πάζρνπλ από αλίαηε ζωκαηηθή ή πλεπκαηηθή λόζν έρνπλ 
δηθαίωκα εηδηθήο θξνληίδαο από ην Κξάηνο» , θαζψο θαη φηη: «ηα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ 
δηθαίωκα λα απνιακβάλνπλ κέηξωλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή 
έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλωληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δωή ηεο Υώξαο» 
αληίζηνηρα

17
 . 

Δηδηθφηεξα, ε ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία γίλεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνλ δηθε-
γφξνπ, ηνπ ππαιιήινπ, ηνλ εξγαηνηερλίηε, αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνλ αηφκνπ θαη ηε 
ζχλζεζε ηνλ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε ή ζηελ εθκεηάιιεπζε ή ζηνλ 
θνξέα. H Δπηηξνπή ηνλ άξζξνπ 9 ηνλ λ. 2643/1998 δελ έρεη ηελ εμνπζία λα πξνζδηνξίδεη 
εηδηθά ηε ζέζε εξγαζίαο ηνλ ηνπνζεηνπκέλνπ, παξά κφλν κε ηε γεληθή ηδηφηεηα ηνλ 
δηθεγφξνπ, ηνλ ππαιιήινπ ή ηνλ εξγαηνηερλίηε, δηφηη ε εμνπζία απηή αλήθεη ζην δηεπζπληηθφ 
δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε. Οθείιεη φκσο ν εξγνδφηεο λα ηελ αζθήζεη θαηά δίθαηε θξίζε θαη λα 
ηνπνζεηήζεη ηνλ εξγαδφκελν ζε ζέζε αλάινγε κε ηα πξνζφληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλώζεηο 
ηνλ ηνπνζεηνπκέλνπ, αιιά θαη ηε ζύλζεζε ηνλ πξνζωπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζή 
ηνλ, ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ θαη ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο

18
. ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνζδηνξηζκφο δελ ιάβεη ρψξα θαηά δίθαηε θξίζε (άξζξν 381 
παξ. 2 ηνλ A.K., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ λ. 

12. Εφ.Αθ. 6024/2005 ΕΕργΔ 2006, 1214. 

13. Α.Π. 77/2009 ΕΕργΔ 2009, 950, Εφ.Οεσσ. 2754/2007 Αρμ 2008, 594, Εφ.Αθ. 6024/2005 ΕΕργΔ 

2006, 1214, Εφ.Πατρ. 1184/2003 ΔΕΕ 2004, 1186, Α.Π. 505/2000 ΕΕρΥΔ 2001, 753, Α.Π. 1027/1989 

ΕΕργΔ 1990, 187, Α.Π. 339/1988 NoB 1989, 250. 

14. Α.Π. 77/2009 ΕΕργΔ 2009, 950, Εφ,Αθην. 377/2007 Δικογραφία 2007, 336, Εφ.Αθ. 6024/2005 

ΕΕργΔ 2006, 1214, Α.Π. 434/2004 ΕΕρΥΔ 2004, 1414, Α.Π. 505/2000 ΕΕργΔ 2001, 753, Εφ.Οεσσ. 

1252/1992 ΔΕΝ 1996, 477, Μον.Πρωτ.Αθ. 931/1993 ΔΕΝ 1994, 651. 

15. Α.Π. 990/1995 ΕΕργΔ 1997, 88, ΣτΕ 4776/1998 ΔΕΝ 2000, 1355. 

16. ΣτΕ 4796/ί998 ΔΕΝ 2000, 1355, Α.Π. 990/1995 ΕΕργΔ 1997, 88, Εφ.Οεσσ. 1252/1992 ΕΕργΔ 1993, Ι21. 

17.1. Ληξοςπιώτηρ, Εργατικό Δίκαιο• Ατομικές εργασιακές σχέσεις, 2010, σ. 216-225. 

18. Εφ.Οεσσ. 2754/2007 Αρμ 2008, 594, Α.Π. 1395/1982 ΕΕργΔ 1983, 320, Α.Π. 359/1976 ΕΕργΔ 1976, 553. 
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2643/1998) ή γίλεη θαηά θαηάρξεζε ηνλ δηθαηψκαηνο (άξζξν 281 Α.Κ.), ηφηε ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάινγεο ζέζεο Θα γίλεη απφ ην δηθαζηήξην
19

. 
Δλ ζπλερεία, ηα ηνπνζεηεζέληα άηνκα εμνκνηψλνληαη πιήξσο αλάινγα κε ηα πξνζφληα 

ηνπο κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ σο πξνο ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ ακνηβή, ηηο πξναγσγέο 
θαη γεληθά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε ηελ-επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνλ 11 
ηνλ λ. 2643/1998 γηα ηελ απφιπζή ηνπο (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ. 2643/1998)

20
. Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ζπκβαηηθή ζρέζε ησλ θαηά ηηο πξναλαθεξζείζεο δηα- 
ηάμεηο αλαγθαζηηθψο πξνζιεθζέλησλ δηέπεηαη απφ ηηο θαη γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο ε- 
πηρείξεζεο ηζρχνπζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ, 
εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηνο. Ηζρχνπλ δειαδή νη ίδηνη φξνη εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο 
ινηπνχο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα θαη εξγάδνληαη θάησ 
απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβή, ηε κνληκνπνίεζε, ηηο πξναγσγέο θαη ηηο 
κεηαζέζεηο ηνπο

21
. 

Δπίζεο, ν εξγνδφηεο, αζθψληαο ην δηεπζπληηθφ ηνπ δηθαίσκα, πνπ ηνπ παξέρεη ηε δπ-
λαηφηεηα λα ξπζκίδεη θάζε Θέκα ην νπνίν αλάγεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ε-
πηρείξεζήο ηνλ γηα ηελ πξνζθνξφηεξε νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, 
έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο πξνο εξγαζία ππνρξέσζεο ηνπ κηζζσηνχ, 
πξνζδηνξίδνληαο ην είδνο, ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν, ηηο ζπλζήθεο θαη γεληθά ηνπο φξνπο παξνρήο 
εξγαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη πξναγσγή ηεο επηρείξεζήο ηνπ, εθηφο αλ ην ελ 
ιφγσ δηθαίσκα απνθιείεηαη ή πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ εηδηθή δηάηαμε 
λφκνπ, ή απφ ηελ αηνκηθή ζχκβαζε, ή ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ άξζξνλ 281 A.K., δειαδή ηεο 
θαιήο πίζηεο, ησλ ρξεζηψλ εζψλ θαη ηνλ θνηλσληθνχ, ή νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ ηνλ 
δηθαηψκαηνο

22
. Αλ πάλησο πξάμε ηνπ εξγνδφηε ραξαθηεξηζζεί παξάλνκε, είηε γηαηί 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνλ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο είηε γηαηί απνηειεί θαηαρξεζηηθή άζθεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, εθφζνλ πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ 
εθδήισζε ηεο επαγγεικαηηθήο αμίαο θαη ππφιεςήο ηνπ, ηφηε ν ηειεπηαίνο δηθαηνχηαη λα 
αμηψζεη άξζε ηεο πξνζβνιήο θαηά ην άξζξν 57 A.K. θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 
εζηθήο βιάβεο θαηά ην άξζξν 59 Α.Κ.

23 

Σέινο, ζηα αλαγθαζηηθψο ηνπνζεηεζέληα άηνκα κε αλαπεξία παξέρεηαη αχμεζε ηεο ε-
ηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο κε απνδνρέο θαηά έμη εξγάζηκεο εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 
θαη ηνλ ρξφλν ηεο πξφζιεςήο ηνπο (άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 2643/1998) θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε 
πξνζηαζία ηνπο ηίζεληαη νη ζην αθφινπζν θεθάιαην πεξηνξηζκνί ζηελ απφιπζή ηνπο. 
εκεηψλεηαη φηη θαη νη ππάιιεινη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ, νη νπνίνη δελ 
ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε βάζε ηνλ λ. 2643/1998, δηθαηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
ηνπο θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο άδεηα κε απνδνρέο έμη εξγαζίκσλ εκεξψλ επηπιένλ ηεο 
θαλνληθήο ηνπο αδείαο (άξζξν 50 παξ. 4 ηνλ λ. 3528/2007, Φ.E.K. A', 26), θαζψο θαη φηη νη 
ηπθινί, νη ηεηξαπιεγηθνί-παξαπιεγηθνί θαη νη έρνληεο αλαπεξία 67% θαη άλσ ππάιιεινη ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ O.T.A. δηθαηνχληαη κείσζε ηνλ 
σξαξίνπ θαηά κία 

19. Εφ.Θεσσ. 2754/2007 Αρμ 2008, 594, A.Π. 1395/1982 Ε Δ 1983, 320, Εφ.θεσσ. 413/1993 Αρμ 1993, 

446, οι οποίες εκδόθηκαν με βάση τις όμοιες διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας. 

20. Μον.Πρωτ.Αθ. 1074/2003 ΑρχΝ 2003, 680, Εφ.Οεσσ. 2754/2007 Αρμ 2008, 594. 

21. Εφ.Αθ. 3854/1999 ΕλλΔνη 2002, 1476. 

22. Α.Π. 405/1994 ΕΕργΔ 1995, 1062, A.Π. 1248/1993 ΕΕργΔ 1995, 422, A.Π. 1143/1992 ΔΕΝ 1993, 462. 

23. Α.Π. 674/1991 ΕΕργΔ 1992, 87. 
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ψξα εκεξεζίσο, θαη εηδηθψο νη ηπθινί ηειεθσλεηέο θαηά δχν ψξεο εκεξεζίσο (παξάγξαθνη 4 
θαη 5 ηνπ άξζξνλ 16 ηνπ λ. 2527/1997, Φ.E.K. A', 206, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ηελ 
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνλ 30 ηνπ λ. 3731/2008, Φ.Δ.K. A', 263). 

5. Κ
ίνηηπα ηος ν. 2643/Ι998 ππορ ηοςρ επγοδόηερ  

Ο λ. 2643/1998, ζηελ πξνζπάζεηα λα ελζαξξχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο εξγνδφηεο ζηελ 
απαζρφιεζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αηφκσλ, ξχζκηζε ηα αθφινπζα:  

   α) Δπηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνλ άξζξνλ 2 πνπ 
απαζρνινχλ άηνκα κε αλαπεξία ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ λ. 2643/1998 
δχλαληαη λα επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα κέξνο ησλ απνδνρψλ πνπ ηνπο 
θαηαβάιινπλ. Με απφθαζε ηνλ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πνπ 
εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., θαζνξίδνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα θαηά Καηεγνξία πξνζηαηεπνκέλσλ 
αηφκσλ, ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα ινηπά θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο επηδφηεζεο 
απηήο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο θαη θάζε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα (άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ. 2643/1998). 
     β) ε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο ηεο παξαγξάθνπ6. 8 ηνπ άξζξνπ 2 πνπ 
απαζρνινχλ άηνκα κε αλαπεξία δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. κέξνο ηεο 
δαπάλεο γηα ηελ εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ αηφκσλ απηψλ. Σν χςνο 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνλ Οξγαληζκνχ ζηε δαπάλε θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.. (άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ λ. 2643/1998). 

γ) ε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ή θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζε 
πξφζσπα πνπ δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ πνπ 
πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λφκν απηφ θα γηα παξνρή πξνζηαζίαο πέξα απφ εθείλε ηνλ παξφληνο 
λφκνπ, κπνξεί λα απνλέκνληαη σο εζηθέο ακνηβέο επαξέζθεηα, έπαηλνο θαη ρξεκαηηθφ 
βξαβείν. Οη εζηθέο απηέο ακνηβέο απνλέκνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Με φκνηα απφθαζε 
θαζνξίδεηαη θαη ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ (άξζξν 8 παξ. 5 ηνπ λ. 2643/1998). 

δ) Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ παξαπέκπνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηα πξνγξάκκαηα 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηα νπνία θαηαξηίδεη ν Ο.Α.Δ.Γ. θάζε έηνο εηδηθά γηα ηα άηνκα 
απηά κε βάζε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ εθκεηαιιεχζεσλ η ησλ 
θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπο ζε εηδηθφηεηεο, δχλαηαη ν Ο.Α.Δ.Γ. λα θαηαβάιεη 
κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε. Με 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
γλψκε ηνλ Γ.. ηνλ Ο.Α.Δ.Γ., ξπζκίδνληαη νη φξνη ρνξήγεζεο ησλ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθψλ, 
ε ειηθία, ηα πξνζφληα ησλ δηθαηνχρσλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα (άξζξν 8 παξ. 3 
ηνπ λ. 2643/1998). 

6. Πεπιπηώζειρ ζηιρ οποίερ σάνεηαι η πποζηαζία ηον κ 2643/1998  

Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ν λ. 2643/1998 ζηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα 
ράλεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) O ηνπνζεηνχκελεο ππνρξενχηαη κέζα 
ζε έλαλ κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνλ λα παξνπζηαζζεί ζηελ επηρείξεζε ή ζηελ εθκεηάιιεπζε ή  
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ζηνλ θνξέα γηα λα αλαιάβεη ππεξεζία. Αλ κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ν ηνπνζεηνχκελνο δελ 

παξνπζηαζζεί ή δελ δερζεί ηε Θέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή, ράλεη ηελ 

πξνζηαζία πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ζνβαξνί 

ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ κε αλάιεςε ππεξεζίαο, νπφηε ε Δπηηξνπή ηνλ ηνπνζεηεί πάιη ζηελ ίδηα 

ή ζε άιιε επηρείξεζε (άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ λ. 2643/1998). 

β) Πξνζηαηεπφκελνη ησλ νπνίσλ ε ηνπνζέηεζε αλαθιήζεθε δχν θνξέο χζηεξα απφ αίηεζή 

ηνπο, πνπ ππνβιήζεθε κεηά απφ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο, ράλνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ν 

λφκνο απηφο (άξζξν 5 παξ. 5 ηνλ λ. 2643/1998). 

γ) O πξνζηαηεπφκελνο ράλεη ηελ πξνζηαζία αλ αληηθαηαζηαζεί δχν θνξέο κε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ππαίηηα αθαηαιιειφηεηα (άξζξν 5 παξ. 6 ηνλ λ. 2643/1998). 

7. λύζη ηηρ επγαζιακήρ ζσέζεωρ 

ζρέζε εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2643/1998 

ιχεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελεο απφ ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2643/1998 

πεξηπηψζεηο: 

α) Απηνδηθαίσο, κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην φξην ειηθίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ή ηνλ νξγαληζκφ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα πιήξε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο. ζνη δελ έρνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απηέο, δηαηεξνχληαη ζηελ επηρείξεζε έσο φηνπ ηηο απνθηήζνπλ, θαη πάλησο φρη 

πέξαλ ηνπ 67νλ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο (άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. α' ηνπ λ. 2643/1998). 

β) Με θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ρσξίο απνδεκίσζε, εθφζνλ ν πξνζηαηεπφκελνο 

έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνλ δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 59, 60, 61 θαη 62 ηνλ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. β" ηνλ λ. 2643/1998). 

γ) Με θαηαγγειία, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 γηα: αα) παξαβάζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ ηεο ππεξεζίαο ή 

επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη σο πνηλή ε απφιπζε, θαη ββ) γηα 

απνδεδεηγκέλε αλεπάξθεηα ή γηα αθαηαιιειφηεηα ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, πνπ δελ 

νθείιεηαη φκσο ζηα ηξαχκαηα ή ζηελ αλαπεξία, ή γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα α-

ληηθνηλσληθή γεληθψο δηαγσγή (άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. γ' ηνπ λ. 2643/1998)
24

. Ο ζηγφκελνο 

εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηνπνζεηεζέληνο γηα 
4
άερηίηηα α-

θαηαιιειφηεηα, αθνχ φκσο ηνλ απαζρνιήζεη πξψηα ηνπιάρηζηνλ επί δίκελν, δηάζηεκα ζην 

νπνίν δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ
15

. H άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε αίηεζε, ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηέρνληαη 

αλαιπηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ. H 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα δίκελν απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο 

ηνπο. Μέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ εξγνδφηε ή κέρξη ηε ιήμε ηνλ δηκήλνπ, αλ δελ 

γίλεη θνηλνπνίεζε, ν πξνζηαηεπφκελνο εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη θαη λα ακείβεηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε. O πξνζηαηεπφκελνο ράλεη ηελ πξνζηαζία, αλ αληηθαηαζηαζεί δχν θνξέο κε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ππαίηηα αθαηαιιειφηεηα (άξζξν 5 παξ. 6 

24. Δθ.Παηξ. 1184/2003 ΓΔΔ 2004, 1186. 

25. Δθ.Λάξηζαο 377/2007 Γηθνγξαθία 2007, 336, A.Π. 434/2004 ΔΔξγΓ 2001, 1414, Α.Π. 218/2002 

ΔιιΓλε 2003, 168, Α.Π. 1354/2001 ΔΔξγζ 2003, 200. 

Ζ 



790 ΕΠΙΘΕΩΡΗΙ ΕΡΓΑ ΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ, Σόκνο 72νο, Έηνο 2013 

ηνλ λ. 2643/1998) Αλ ε Δπηηξνπή δελ απαληήζεη ζηνλ εξγνδφηε εληφο δηκήλνπ, ηφηε ν 
εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απαζρφιεζεο ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ θαη 
ακνηβήο απηνχ θαη ε αλαγθαζηηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ινγίδεηαη φηη ιχζεθε

26
. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ην έγθπξν ηεο απφιπζεο ηνπ κηζζσηνχ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί 
Θεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνλ άξζξνπ 9 ηνλ λ. 2643/1998. Καηαγγειία ε νπνία έιαβε 
ρψξα ρσξίο ηελ πην πάλσ ζεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη άθπξε θαη ζεσξείηαη σο 
κεδέπνηε γελνκέλε

27
. Μάιηζηα ε αθπξφηεηα απηή δελ αίξεηαη νχηε απφ ηε κεηαγελέζηεξε 

αίηεζε ηνπ εξγνδνηηθνχ θνξέα πξνο ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή, ε νπνία δελ ηζρπξνπνηεί εμ 
ππαξρήο ηελ θαηαγγειία

28
. 

δ) Με θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ή ν ππφρξενο 
θνξέαο έρεη νπζηαζηηθά αλαζηείιεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ή δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη επσθειψο ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ, εθφζνλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
2643/1998 ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. χζηεξα 
απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 (άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. δ' ηνλ λ. 
2643/1998). Με ηε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα επηηξέπεηαη ζε επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο 
ή θνξείο λα απνιχνπλ φινπο ή νξηζκέλνπο απφ ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο πνπ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ζε απηέο αλαγθαζηηθά, θαηαγγέιινληαο ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο. Γηα ηελ 
έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο, ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην 
πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζρεηηθή αίηεζε πνχ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 
απαξαίηεηα γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηνηρεία. Αλ ν πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο απνθαζίζεη ηε 
κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ππνρξεσηηθήο πξφζιεςεο ή επηηξέςεη ηελ απφιπζε νξηζκέλνπ 
πνζνζηνχ πξνζηαηεπνκέλσλ, κε ηελ απφθαζή ηνλ, νξίδεη, θαηά πεξίπησζε, ην πνζνζηφ ηεο 
κείσζεο ή ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απνιπνκέλσλ θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ 
πξνζψπσλ πνπ απνιχνληαη, φπσο ν ρξφλνο πξφζιεςεο ηνπ απνιπνκέλνπ, ε νηθνλνκηθή ή 
νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ε ειηθία ηνπ θαη ν βαζκφο αλαπεξίαο ηνλ. Καηά ησλ 
απνθάζεσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ρσξεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπο άξζξνπ 10, ε νπνία αζθείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Γηθαίσκά πξνζθπγήο 
έρνπλ νη εξγνδφηεο, ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα θαη θάζε ηξίηνο πνπ έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ (άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ λ. 2643/1998). 

ε) Με θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 
γηα πιήξε ζχληαμε γήξαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 

8. Διοικηηικέρ Κςπώζειρ 

ε βάξνο ηνλ εξγνδόηε πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2643/1998 επηβάιινληαη κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνλ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ ππφρξεν εξγνδφηε, νη αθφινπζεο θπξψζεηο (άξζξν 12 ηνλ λ. 2643/1998): 

α) Πξφζηηκν ίζν κε έμη θαηψηαηνπο κεληαίνπο κηζζνχο ηδησηηθνχ ππαιιήινπ γηα 

άξλεζε πξφζιεςεο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ. 

β) Πξφζηηκν, επηπιένλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο, ίζν κε ηηο απνδνρέο πνπ δη- 

26. Α.Π. 434/2004 ΔΔξγΓ 2001, 1414. 

27. Δθ.ζεζζ. 1949/2003 ΓΔΔ 2004, 310, Α.Π. 36/2000 ΑξρΝ 2000, 637, Α.Π. 1713/1998 ΔΔξγΓ 1999, 452. 

28. Δθ.ζεζζ. 1949/2003 ΓΔΔ 2004, 310, Α.Π. 36/2000 ΑξρΝ 2000, 637. 
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θ α η ν χ η α η  ν  η ν π ν ζ ε η ν χ κ ε λ ν ο  γ η α  θ ά ζ ε  ε κ έ ξ α  θ α ζ π ζ η έ ξ ε ζ ε ο  
η ε ο  π ξ φ ζ ι ε ς ή ο  η ν π ,  ε θ φ ζ ν λ  ε κ θ α λ ί ζ η ε θ ε  ζ η ν λ  π π φ ρ ξ ε ν  
ε ξ γ ν δ φ η ε .  

γ) Σν πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο α) γηα παξάιεηςε ή εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο εηδηθήο 

έληππεο δήισζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνλ λ. 2643/1998. ε πεξίπησζε ςεπ-

δψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ, επηβάιιεηαη ην παξαπάλσ πξφζηηκν πξνζαπμεκέλν θαηά πν-

ζφ ίζν κε ηνλ κηζφ θαηψηαην κεληαίν κηζζφ ηδησηηθνχ ππαιιήινπ γηα θάζε απαζρνινχκε-

λν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθή έληππε δήισζε ή γηα ηνλ νπνίνλ παξαηίζεληαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή ζηνηρεία. 

ΙΙ. Αμηνιόγεζε ηνλ λ. 2643/1998 — Πξνηάζεηο 

ίλαη γεγνλφο φηη ζηε* Διιάδα, ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ε εθαξκνγή ηνλ λ. 

2643/1998 βξίζθεηαη αληηκέησπε κε πνιιαπιά πξνζθφκκαηα. Ζ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα έξρεηαη λα άξεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξνζηαζία κε ηελ νπνία 

πξνζπαζεί λα πεξηβάιεη ν λνκνζέηεο ηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Σν λέν πιαί-

ζην εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη ράξηλ πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα 

είλαη αθφκε κεηαβιεηφ θαη αζηαζέο, κε απνηέιεζκα λα επλνείηαη ηφζν ε κε εθαξκνγή 

φζν θαη ε παξαβίαζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ. Χζηφζν, ιακβα-

λνκέλνπ ππ' φςηλ φηη ν λ. 2643/1998 ζε ηππηθφ επίπεδν απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππιψλα ζηνλ 

νπνίν ε Πνιηηεία ζηεξίδεη ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, παξαηίζεληαη 

νη αθφινπζεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνλ. 

Σν ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ (quotas) γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ε-

θαξκφδεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο, κε δηαθνξνπνηήζεηο απφ 

ρψξα ζε ρψξα. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ εθαξκφδεηαη ζηελ Απζηξία, 

ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ζηε Γαιιία, ζηε Γεξκαλία, ζηελ Διιάδα, ζηελ 

Οπγγαξία, ζηελ Ηηαιία, ζηε Ληζνπαλία, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηε Μάιηα, ζηελ Πνισλία, ζηελ 

Πνξηνγαιία, ζηε Ρνπκαλία, ζηε ινβαθία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Οιιαλδία. Σν ζχζηεκα 

απηφ εθαξκφδεηαη ελ κέξεη, ήηνη ζεσξείηαη δεπηεξεχνλ ζε ζρέζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα 

δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ζην Βέιγην, ζηελ Κχπξν, ζηελ Ηξιαλδία θαη 

ζηε ινβελία, ελψ δελ εθαξκφδεηαη ζηε Γαλία, ζηελ Δζζνλία, ζηε Φηλιαλδία., ζηελ 

Ηζιαλδία, ζηε Λεηνλία, ζηε Ννξβεγία, ζηε νπεδία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
29

. 

Αλαθνξηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, ζεκεηψλεηαη φηη, ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο αθνινπζείηαη, ππφρξεν γηα πξφζιεςε εκθαλίδεηαη, φπσο θαη ζηελ 

Διιάδα, ηφζν ην Γεκφζην φζν θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, κε εμαίξεζε ην Βέιγην θαη ηελ Ηξ-

ιαλδία, φπνπ ππφρξεν είλαη κφλν ην Γεκφζην. Δπίζεο, ε ππνρξέσζε ησλ αλαγθαζηηθψλ 

ηνπνζεηήζεσλ επεθηείλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε επξχηεξν θάζκα επηρεηξήζεσλ απ' φ,ηη 

ζηνλ λ. 2643/1998, ήηνη ζε επηρεηξήζεηο κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κηθξφηεξν ησλ 50 αηφκσλ, 

φπσο ζηελ Απζηξία, φπνπ ε ππνρξέσζε αθνξά ζε επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 25 

αηφκσλ, θαη ζηε Γαιιία κε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 20 αηφκσλ
30

, ελψ πνηθίιινπλ θαη ηα 

πνζνζηά ζηα νπνία ππνρξενχληαη νη εξγνδφηεο λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε αλαπεξία. 

29. Eichhorst / Kendzia / Knudsen / Hansen / Vandeweghe / Vanhoren / Schulte, The mobility and integration of 

people with disabilities into the labour market, 2010, ζε: http://www.iza.org/en/webeontent/publica-

tions/reports/repνrtξdfs/iza_report_29.pdf 

30. Eichhorst et al., φ.π. 
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Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ Απζηξία νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε 

αλαπεξία ζε πνζνζηφ 4%, ζηε Γαιιία ππνρξενχληαη λα πξνζιάβνπλ ζε πνζνζηφ 6%ν, ζηε 

Γεξκαλία ζε πνζνζη4 5%, ζηελ Ηηαιία ζε πνζνζηφ 7%, ζηελ Ηζπαλία ζε πνζνζηφ 2%, ζην 

Λνπμεκβνχξγν ζε πνζνζηφ 5%, θαη ζηελ Οιιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία ζε πνζνζηφ 5%. 

ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ζηε Γαιιία θαη ζηε Γεξκαλία, ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε ε 

πξφζιεςε αηφκσλ κε βαξηέο αλαπεξίεο λα νδεγεί ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αλαγθαζηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. Αλαθέξεηαη φηη σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνλ ζπζηήκα-

ηνο ησλ πνζνζηψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ινηπψλ ρσξψλ, Θα κπνξνχζε λα ε-

μεηαζζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη ζηε ρψξα καο ηνπ λ. 2643/1998 ζε επηρεηξήζεηο κε 

ιηγφηεξν πξνζσπηθφ, εθφζνλ φκσο κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία ζπλνδεπζεί θαη απφ ινηπέο 

πνιηηηθέο ελίζρπζεο ησλ εξγνδνηψλ απηψλ, ψζηε λα είλαη ζε Θέζε νη επηρεηξήζεηο λα α-

ληεπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή". 

Σα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ ζηε ρψ-

ξα καο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή επηκέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 2643/1998, ηα πξν-

βιεκαηηθά ζεκεία ησλ νπνίσλ αλαδεηνχληαη ππφ ην ζπγθξηηηθφ πξίζκα αληίζηνηρσλ ζεηη-

θψλ πξαθηηθψλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο. Δηδηθφηεξα: 

α) εκαληηθέο δπζρέξεηεο πξνθαινχληαη απφ ηελ εηζαγσγή ζε κία εληαία ξχζκηζε ζηνλ 

λ. 2643/1998 αλνκνηνγελψλ νκάδσλ αηφκσλ, ηηο νπνίεο ν λφκνο ραξαθηεξίδεη σο πξνζηα-

ηεπφκελεο νκάδεο, γεληθεχνληαο ηηο αλάγθεο ηνπο ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη εηο βάζνο ζηα εη-

δηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηα νπνία εθαξκφ-

δεηαη ην ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ, νη ξπζκίζεηο ηνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηα άηνκα 

κε αλαπεξία θαη δελ πεξηιακβάλνπλ άιιεο πξνζηαηεπφκελεο νκάδεο φπσο ζηνλ λ. 2643/ Η 

998, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πην ζηνρεπκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε πξνζηαζία ησλ αηφκσλ 

απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, βάζεη θαη ησλ παξαδεηγκάησλ απφ ηελ επξσπατθή πξαθηηθή, θξί-

λεηαη φηη ν δηαρσξηζκφο ηνλ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηνλ λ. 

264
3
/1998 είλαη δπλαηφλ λα δψζεη κηα πην απνηειεζκαηηθή απάληεζε ηφζν ζηα πξνβιή-

καηα ησλ αηφκσλ απηψλ σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο έληαμε φζν θαη ζηε ζχγρπζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εληαία αληηκεηψπηζε αλφκνησλ πεξηπηψζεσλ
32

. 

β) Αληζφηεηεο δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηηζεκέλε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 2643/1998 εγγξαθή ζηα κεηξψα αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

(άξζξν 1 παξ. 1 εδ. β" ηνπ λ. 2643/1998). Ζ πξνυπφζεζε απηή παξνπζηάδεηαη εχινγε, θαζψο 

ν ζθνπφο ηνπ λφκνπ έγθεηηαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε ησλ αλέξγσλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε απνθιείεη άηνκα κε αλαπεξία ηα 

νπνία γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο εξγάζζεθαλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο δπζαλάινγεο κε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, σζψληαο ηνπο ζηελ αλαζθάιηζηε εξ-

γαζία, ψζηε λα κε ράζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνθεξχμεηο ηνπ 2643/1998
33

. 

εκεηψλεηαη φηη ν λ. 3174/2003 (άξζξν 8) εμαηξεί απφ ηελ πξνυπφζεζε  απηή ηα άηνκα κε 

αλαπεξία πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε απφ Ν.Π.Η.Γ. κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ είηε έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ην 

31. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (ηΠ), Ο λόκνο 2643/1998• Πξόζβαζε ζηε απαζρόιεζε θαη θνηλωληθή έληαμε ΑκεΑ, 

πνιπηέθλωλ, αγωληζηώλ εζληθήο αλάζηαζεο θαη αλαπήξωλ θαη Θπκάηωλ πνιέκνπ, Εηδηθή 'Εθζεζε 2005, ζε: 

http://new.synigoros.gr/resoπrces/docs/199213.pdf 

32. ηΠ 2005, ό.π. 

33. ηΠ 2005, ό.π. 

http://new.synigoros.gr/reso?rces/docs/199213.pdf
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πξφγξακκα επηρνξήγεζεο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνλ λ. 2643/1998. Ζ εθαξκνγή ινηπφλ ηεο πξνυπφζεζεο ηεο αλεξγίαο 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηηο ζηξεβιψζεηο θαη λα νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ ρξήδνπλ πξαγκαηηθά πξνζηαζίαο. 

γ) Εήηεκα αλαθχπηεη θαη απφ ηελ κε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ π-

πνςεθίσλ γηα ηελ νκαιή εξγαζηαθή ηνπο ελζσκάησζε θαη ηελ επλντθφηεξε απνδνρή απηψλ εθ 

κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αηφκσλ κε αλαπεξία γίλεηαη 

βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ ειηθία ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ, ζηα 

ηππηθά ηνλ πξνζφληα, ζην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνλ, ζηελ νηθνγελεηαθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε (άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ λ. 2643/1998). Παξά ην γεγνλφο φηη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

λα πξνσζεζεί ε πξφζιεςε πξνζψπσλ κε απμεκέλα πξνζφληα θαη λα εμαζθαιηζζεί ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα δίδνληαο κφξηα γηα ηελ θαηνρή ηίηινπ 

εθπαίδεπζεο θάζε βαζκίδαο αληίζηνηρα θαη γηα ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ην πξφβιεκα ηεο κε 

ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ κέ ηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλεη
14

. 

Χο πξφηαζε ινηπφλ ππνβάιιεηαη ηφζν ε αχμεζε ησλ κνξίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ηππηθά 

πξνζφληα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ψζηε ηα άηνκα πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο λα επηβξαβεχνληαη, φζν θαη ε πξνεηνηκαζία-θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ πξνο 

ηνπνζέηεζε κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηελ νπνία πξφθεηηαη 

λα αλαιάβνπλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σα 

πξνγξάκκαηα φκσο απηά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

αηφκσλ ζηε Θέζε εξγαζίαο, παξαβιέπνληαο ηελ αλάγθε θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

δεθηηθφηεηαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ απηψλ απφ ηνπο εξγνδφηεο
35

. Ζ δηαζχλδεζε ινηπφλ 

πξνζφλησλ-θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ θξίλεηαη 

θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ λ. 2643/1998, θαζψο ε πιήξεο απνπζία αληηζηνίρηζεο δεμηνηήησλ θαη 

Θέζεσλ εξγαζίαο ζπληζηά έλαλ επηπιένλ ιφγν απνθιεηζκνχ θαη δηάθξηζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο'''. εκεηψλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ 

νδεγνχλ ζε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο, φπσο απηά εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο, ηδηαίηεξα ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία, ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

νηθνλνκίαο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πςειψλ κηζζψλ, ελψ αληίζεηα ζηηο Μεζνγεηαθέο 

Υψξεο, φπνπ κεγαιχηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζηελ επηδνηνχκελε απαζρφιεζε θαη ηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο νδεγνχλ ζε κε πηζηνπνηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ζπγθπξηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδνληαη λα ζηεξνχλ απφ ηνπο λένπο ηηο 

βαζηθέο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
37

. 

34. Βι. Δηζεγεηηθή 'Δθζεζε ηνπ λ. 2643/1998 ζε: KNoB 1998, 1816. 

35. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Πφξηζκα: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε πξνθεξχμεηο ηνπ λ. 2643/1998 ΑκεΑ 

πνπ αθνινπζνχλ επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, 2004, ζε: 

htθ://www.synigorνs.gη/repmts/por_2643.doc 

36. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Πφξηζκα: Πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

απαζρφιεζε ησλ πνιηηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο (λ. 2643/1998), 2003, ζε: 

www.synigoros.gr/reports/PORISMA_2643-final.doc 

37. Α. Δεδνπζόπνπινο, Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο - Θεσξία θαη αμηνινγήζεηο, 2007, ζε: 

http://topa.applied-maths.gr/modules/ module 8ζnew/ΑCΣΗVΔFΗΝ I.pdf 

http://www.synigoros.gr/reports/PORISMA_2643-final.doc
http://topa.applied-maths.gr/modules/
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δ) Δπίζεο, ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πξνθαινχληαη απφ ηε βξαδχηεηα θαη ηελ πνιππιν-
θφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνθήξπμε θαη ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ λ. 2643/ 

1998, θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ζέζεηο πξνθεξχζζνληαη κε αμηνζεκείσηα κεγάιε 
θαζπζηέξεζε, θπξίσο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαη ελ ζπλερεία νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ην-
πνζέηεζε νινθιεξψλνληαη κεηά απφ δχν ή θαη ηξία έηε, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ αδπ-
λακία νπζηαζηηθήο ζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά θαη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο 
ελφο πην επέιηθηνπ, ζπλνπηηθνχ θαη ηαρχηεξνπ ηξφπνπ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ 
ησλ αλαγθαζηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. 

ε) Καηά θχξην ιφγν νη αλαγθαζηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνλ ηδησηηθφ 
θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ. 2643/1998) αληηκεησπίδνληαη απφ 
ηνπο εξγνδφηεο επηθπιαθηηθά θαη αξλεηηθά. Ζ ζηάζε απηή εθδειψλεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο 
ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, θαηά ην ζηάδην ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνο ηνπνζέηεζε αηφκσλ νη επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο 
θαη νη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ εηεζίσο ζηηο Δπηηξνπέο ηνλ άξζξνλ 9 ηνλ λ. 2643/1998 εηδηθή έληππε δήισζε κε 

ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο, ψζηε λα θαζνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ 
αηφκσλ πνπ Θα ππαρζνχλ ζε απηέο (άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ λ. 2643/1998), ζπρλά δελ ζπλεξγά-
δνληαη ή απεηινχλ κε απνιχζεηο πξνζσπηθνχ ηνπο ζε πεξίπησζε επηβνιήο αλαγθαζηηθψλ 
ηνπνζεηήζεσλ πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ. Δπίζεο, θαηά ην ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 
πξνζηαηεπνκέλσλ, ζε κεγάιν πνζνζηφ νη επηρεηξήζεηο δελ απνδέρνληαη ηνλ δηνξηζκφ θαη 
πξνζθεχγνπλ θαηά ησλ ηνπνζεηήζεσλ ελψπηνλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνλ 

10 ηνλ λ. 2643/1998. Παξ' φιν πνπ ζηνλ λφκν πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηφζν γηα. 
ηελ παξάιεηςε ή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο εηδηθήο έληππεο δήισζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνλ 6 ηνπ λ. 2643/1998 φζν θαη γηα ηελ άξλεζε ή ηελ θαζπζηέξεζε πξφζιεςεο απφ 
ηνλ εξγνδφηε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αηφκσλ (άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λ. 2643/1998), ζηελ 
πξάμε ε δηάηαμε απηή ζπαλίσο εθαξκφδεηαη, κε απνηέιεζκα ηα πξνζηαηεπφκελα άηνκα λα 
αλαδεηνχλ ηε δηθαζηηθή δηθαίσζή ηνπο ζηξεθφκελα θαηά ησλ εξγνδνηψλ ηνπο κε αίηεκα νη 

ηειεπηαίνη λα θαηαδηθαζζνχλ λα ηνπο θαηαβάινπλ κηζζνχο ππεξεκεξίαο θαη ρξεκαηηθή ηθα-
λνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Πξνθχπηεη, θαηά ζπλέπεηα, θελφ ζηελ εθαξκνγή ηνλ λφκνπ, 
θαζψο ε επηβνιή ηαπ εμαξηάηαη ηειηθψο απφ ηε δηθαζηηθή επηδίσμε ησλ αμηψζεσλ πνπ πε-
γάδνπλ απφ απηφλ απφ ηα πξνζηαηεπφκελα άηνκα κε αλαπεξία, γεγνλφο πνπ πιήηηεη αλεπα-
λφξζσηα ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ απηψλ κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπο

39
. Κξίλεηαη, ζπλεπψο, ηδηαί-

ηεξα ζεκαληηθή ε επηβνιή ζηελ πξάμε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπ εξγνδφηε 

πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2643/1998. 

Πξαθηηθή εθηφλσζεο ηεο αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πνζνζηψζε-
σλ ζε αξθεηέο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη απνηειεί ε παξνρή δπλαηφηεηαο ε- 
πηινγήο ζηνλ εξγνδφηε κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ κε αλάινγα πξνζφληα θαη κε 

αλαπεξία ηδίαο βαξχηεηαο αληί ηεο ηνπνζέηεζεο ππνρξεσηηθά ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ κε 
αλαπεξία. Ζ πξαθηηθή απηή θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζζεί, θαζψο είλαη πηζαλφλ λα νδε- 
γεί ζε κία πην ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ εξγνδφηε, δίδνληαο ρψξν ζηα 

πξνζσπηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ εξγνδφηε θαη αίξνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ελ κέξεη 

38.ηΛ 2005, φ.π. 

39.ηΠ 2005, φ.π. 
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ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο ξχζκηζεο. Δπίζεο, ζε θξάηε φπσο ε Απζηξία, ε Γαιιία, ε 

Γεξκαλία θαη ε Πνισλία παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο εθπιήξσζεο ησλ, 
ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ππάξρεη απξνζπκία ησλ εξγνδνηψλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο επη, 

ηαγέο ηνπ λφκνπ, κέζσ ηεο θαηαβνιήο νξηζκέλσλ πνζψλ ζε εηδηθφ ηακείν, ηα έζνδα ηνλ 
νπνίνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ππέξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία

40
. Σα 

κέηξν απηφ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφ αιιά θαη επίθνβν εθφζνλ ε εθαξκνγή ηνπ δελ πεξη, 
νξηζζεί ζε κεκνλσκέλεο κφλν πεξηπηψζεηο θαη ζπλνδεπζεί απφ ζπλνιηθή απαιιαγή ηνλ 
εξγνδφηε απφ ηελ ππνρξέσζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε κεηαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο ησλ εξγνδνηψλ 
ζεσξείηαη θαη ε παξνρή θηλήηξσλ θαη ελίζρπζεο πξνο ηνπο εξγνδφηεο. 'Δηζη π.ρ. ζηελ Σζερηθή 
Γεκνθξαηία παξέρεηαη κία εθάπαμ εηζθνξά ζηνπο εξγνδφηεο πνπ δεκηνπξγνχλ Θέζεηο 
εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζε πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα ή άιιεο πξνζηαηεπκέλεο 
ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ θαιχπηνληαη επίζεο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο θαη παξέρνληαη θνξν-
ινγηθά πιενλεθηήκαηα. ηε ινβελία παξέρνληαη θνξνινγηθά θίλεηξα, πνπ πξνζθέξνληαη 
ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζηνπο θνξείο πνπ παξέρνπλ εξγαζία ζε άηνκα κε αλαπεξία, ελψ 
ηαπηφρξνλα θαιχπηεηαη ην 50-70% ησλ κηζζψλ ησλ αηφκσλ απηψλ". ηελ Δζζνλία ηα κέηξα 
πεξηιακβάλνπλ ζηήξημε πξνο ηνπο εξγνδφηεο

 
σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη, φηαλ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξία, 
θαζψο θαη ζηήξημε ζηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο σο 
πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο ζπλεληεχμεηο εξγαζίαο

42
. Μία αθφκε θαηεγνξία κέηξσλ 

ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ε εμεχξεζε εξγαζίαο γηα ηα άηνκα απηά 
ζε Θέζεηο εξγαζίαο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 
«πξνζηαηεπκέλε» απαζρφιεζε. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ άιισλ ζηε Γαλία, ζηε 
Γεξκαλία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε πξνζηαηεπκέλε- επηδνηνχκελε 
απαζρφιεζε είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηε λνκνζεζία. Απηέο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
πξνζθέξνπλ επθαηξίεο εξγαζίαο ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, ιεηηνπξγνχλ ζηελ αλνηθηή 
αγνξά, αιιά ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηα έζνδα, δσξεέο απφ θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη 
θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο. εκεηψλεηαη φηη ην πςειφηεξν κεξίδην ηεο πξνζηαηεπκέλεο 
απαζρφιεζεο βξίζθεηαη ζην Βέιγην, ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Ηζπαλία

43
. Γηα παξάδεηγκα ζην 

Βέιγην ε πξνζηαηεπκέλε απηή εξγαζία ζηνρεχεη ζην λα παξάζρεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία 
εηδηθή θαηάξηηζε, λα εθηηκήζεη ηηο αηνκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, λα εληνπίζεη ηηο πηζαλέο 
εξγνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, θαη ελ ηέιεη λα ηα 
πξνεηνηκάζεη γηα ηελ επαλέληαμή ηνπο ζε «θαλνληθά» πεξηβάιινληα εξγαζίαο. 

40. Eichhorsl et al., φ.π. 

41. Ι. Shima/E. Zdlyomi/A. Zaidi, The labour market situation of people with disabilities in EU25, 2008, 

European Centre for Social Welfare Policy and Research. λiennaο ζε: http://www.euro.centre.org/data/ 

1201610451_25081.pdf 

42. European Commission, Towards common principles of flexicurity: More and better jobs through 

flexibility and security, 2007, Luxembourg: Directorate-General for Employment, Social Affairs and 

Equal Opportunities, Unit D.2. 

43. Eichhorst et al., φ.π. 

44. 0. Grέgoire, 2008, National profiles of work integration social enterprises: Belgium, Working Paper 

Nν.3, European Research Network, ζε: http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/ELEXIES/ELEXIES_ 

WP_03-08_B.pdf 

http://www.euro.centre.org/data/
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/ELEXIES/ELEXIES_


796 ΕΠΙΘΕΩΡΗΙ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ, Σόκνο 72νο, Έηνο 2013 

Πέξα πάλησο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ε εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ δπζρεξαίλεηαη θαη απφ παξάγνληεο πνπ 

αλάγνληαη ζηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. ηε ρψξα καο ρνξεγνχληαη απφ ηηο νηθείεο δη-

επζχλζεηο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ πξνλνηαθά επηδφκαηα κε πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζε ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε κνξθή αλαπεξίαο. Γηα 

θάπνηεο θαηεγνξίεο ΑκεΑ πξνβιέπεηαη φηη ε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ απηψλ δηαθφπηεηαη 

κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο έληαμε κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ην θξάηνο θαη 

ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ην ζχζηεκα πξνλνίαο. Ζ πξφβιεςε φκσο 

απηή ζπρλά ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε απνηέιεζκα λα επη-

ιέγνπλ ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή δσή. π-

λέπεηα ηεο επηινγήο απηήο είλαη ην πξνζσπηθφ θφζηνο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο 

απνμελψλνληαη θαη πεξηζσξηνπνηνχληαη, αιιά θαη ε δεκία ηνλ θξάηνπο, ιφγσ ηεο ζπλερηδφ-

κελεο επηβάξπλζεο ησλ πξνλνηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο ζηέξεζεο παξαγσγηθψλ πνιηηψλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνδέζκεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηηο παζεηηθέο 

εληζρχζεηο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ηα θξάηε 

ιακβάλνπλ κέηξα. Έηζη π.ρ. ε Φηιαλδία απφ ην έηνο 2005 θαη κεηά ρνξεγεί πξνλνηαθά ε-

πηδφκαηα ζε άηνκα κε αλαπεξία πνπ ζε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα αληηκεησπίζνπλ δήηεκα αλεξγίαο ιφγσ ηνπ εθθπιηζκνχ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. ην Ζ-

λσκέλν Βαζίιεην απφ ην έηνο 2008 έρεη αληηθαηαζηαζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ κε επηδφκαηα απαζρφιεζεο θαη ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη δηθαηνχρνη αλακέλεηαη λα 

ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία, εθηφο αλ ην πξφβιεκα πγείαο ή ε αλαπεξία 

ηνπο, ηνπο ην απαγνξεχεη. Οη δηθαηνχρνη δχλαληαη επίζεο λα ιάβνπλ επηπιένλ ρξεκαηηθφ 

βνήζεκα φηαλ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο
45

. ηε Γεξκαλία ηέζεθε ζε 

ηζρχ απφ ην έηνο 2001 κία θνηλή «πιαηθφξκα» πνπ επηηξέπεη ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ 

πξαθηηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπεξία κέζσ ηνλ ζπληνληζκνχ, ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζχγθιηζεο
46

. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα δηάθνξα επξσπατθά 

ζπζηήκαηα είλαη δνκεκέλα θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα βνεζνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα 

κε κέλνπλ πξνζθνιιεκέλα ζηα επηδφκαηά ηνπο θαη ζηελ αλελεξγή εξγαζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε απφ θφβν ή απφ ζπλήζεηα. ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ηεο 

ζηαδηαθήο κείσζεο θαη φρη ηεο δηαθνπήο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ κεηά ηελ εξγαζηαθή 

έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ησλ επηδνκάησλ 

απηψλ εληαία γηα φιεο ηηο κνξθέο αλαπεξίαο, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζχγρπζε
47

. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνλ ζπζηήκαηνο ησλ πνζνζηψζεσλ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ε άκεζε δεκηνπξγία Θέζεσλ εξγαζίαο 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαη θπξίσο γηα ηα άηνκα κε ρακειά πξνζφληα θαη εηδίθεπ-ζε
48

, 

θαη ζηα κεηνλεθηήκαηά ηνλ ε παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο εξγαζηαθήο ελζσκάησζεο απφ ηνλ 

αλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ ηνπνζεηήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο αλαγλσ- 

45. Department for Work and Pensions (DWP), Pathways to Work, 2012, ζε: http://www.dwp.gov.uk/po-hey/welfare-

reform/pathways-to-work! 

46. Shims et al, φ.π. 

47. ηΠ 2003, φ.π., ηΠ 2005, φ.π. 

48. Eichhorst et at., ό.π. 
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ξίδεηαη 

ε αλάγθε χπαξμεο ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ ζην ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ε 

αλάγθε χπαξμεο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ
49

. Οη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ζε 

αληηδηαζηνιή πξνο ηηο παζεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, νη νπνίεο αληηζηαζκίδνπλ ελ κέξεη ηελ 

απψιεηα εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο αλεξγίαο θαη ζηνρεχνπλ κφλν ζηε δηαηήξεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αλέξγσλ, π.ρ. κέζσ ηεο παξνρήο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ή επλντθψλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα αίηηα εκθάληζεο ηεο αλεξγίαο θαη 

λα εληζρχζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο εξγνδφηεο γηα ηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία, αιιά θαη πξνο ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία γηα ηε κεηάβαζή 

ηνπο απφ ηελ αζθάιεηα ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ζηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή κέζσ αθφκε 

θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ
50

. ηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηνπ λ. 2643/1998 δελ 

ζπλνδεχεηαη, ηνπιάρηζηνλ επηηπρψο, απφ ινηπά κέηξα ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα ν 

λφκνο λα παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ην ηαηξηθφ κνληέιν, ζην νπνίν ηα 

άηνκα κε αλαπεξία εκθαλίδνληαη σο παζεηηθνί δέθηεο παξνρψλ, παξά πξνο ην θνηλσληθφ 

κνληέιν, ην νπνίν δίδεη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφ-

κσλ, απηψλ, ψζηε λα, κεγηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηέο ηνπο λα εληαρζνχλ εξγαζηαθά
51

. 

Ζ θαηεγνξία φκσο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πέξα απφ ηνλ λ. 2643/1998 πξνζηαηεχεηαη θαη κέζσ 

άιισλ ξπζκίζεσλ, φπσο ηνπ λ. 3304/2005 γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ. Ο λ. 3304/2005 

παξέρεη επξχηεξε πξνζηαζία ζηα άηνκα κε αλαπεξία απφ ηνλ λ. 2643/1998, θαζψο έλαο εξγνδφηεο 

δχλαηαη λα είλαη ππφινγνο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ αθφκε θαη αλ δελ έρεη 

παξαβηάζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνλ ζπζηήκαηνο ησλ πνζνζηψζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζχζηεκα ησλ 

πνζνζηψζεσλ παξέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα ζε κία νκάδα αηφκσλ, ην νπνίν εμαηνκηθεχεηαη 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ, ελψ κε ηε λνκνζεζία θαηά δηαθξίζεσλ έλα λνκηθά αγψγηκν 

δηθαίσκα ππέξ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ-θνξέα, θαιχπηνληαο ηηο άκεζεο θαη ηηο έκκεζεο δηαθξίζεηο θαη 

ηηο εχινγεο πξνζαξκνγέο
52

. Ζ αξρή φκσο ηεο κε δηάθξηζεο πξνζηαηεχεη θαηά θχξην ιφγν ηα άηνκα 

κε αλαπεξία πνπ έρνπλ πςειά πξνζφληα θαη δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο κηα 

αληαγσληζηηθήο θνηλσλίαο, θαη φρη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζηνηρεηψδε πξνζφληα θαη ρακειή εηδίθεπζε, 

ηα νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λ. 2643/1998. ην ζεκείν απηφ ε 

πξνζηαζία ησλ δχν λφκσλ, πνπ απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα λνκνζεηήκαηα γηα ηελ εξγαζηαθή έληαμε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ Διιάδα, γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/78/Δ.Κ. (άξζξν 7 παξ. 2), ζηηο ν-

πνίεο νξίδεηαη φηη, εηδηθά φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ 

εκπνδίδεη ηα θξάηε-κέιε λα εηζαγάγνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαθχιαμε ή 

ζηελ ελζάξξπλζε ηεο έληαμήο ζηνπο ζηελ εξγαζία
53

. 
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50.Jeδνλζόπνλινο, ό.π. 
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Social Support in the Workplace 
for Working-Age Adults with 
Visual Impairments 

Doxa Papakonstantinou and Konstantinos Papadopoulos 

Abstract: The research presented in this article investigated the social support provided 

in the workplace for persons with visual impairments. The results reveal the more 

frequently demonstrated forms of positive and negative social support, the range of 

social support, and the level of satisfaction with this support. 

Previous research has identified the prob-

lems and impediments that are associated 

with employment for people with visual 

impairments (Crudden, McBroom, Skinner, 

& Moore, 1998; O'Day, 1999; Rumrill, 

Schuyler, & Longden, 1997; Wolffe, 

Roessler, & Schriner, 1992). Both employ-

ers (Crudden et al., 1998; Wolffe & Can-

dela, 2002) and people with visual impair-

ments (Golub, 2003; Malakpa, 1994; 

Robin, 2002; Wolffe & Spungin, 2002) 

have asserted the existence of a range of 

obstacles and problems that are associated 

with finding and maintaining employment. 

Social skills in the workplace are impor-

tant for employees with visual impairments 

(Golub, 2003). Most people exhibit signs of 

awkwardness when interacting with per-

sons who are disabled, especially when the 

disability is obvious; they tend to react neg-

atively and try to avoid contact with the 

person (Stone & Colella, 1996). Thus, a 

person with a visual impairment has to 

make an extra effort to reduce tension and 

make colleagues feel comfortable with him 

or her (Golub, 2003). 

An important area, investigated in this 

study, is the social support available to 

people with visual impairments in the  

workplace. Support from the community is 

necessary for all people, but it is even 

more beneficial to those with permanent 

disabilities such as visual impairments 

(Cimarolli & Boerner, 2005). There has 

been much discussion of what is meant by 

the term social support. In general, social 

support refers to the type of assistance that 

individuals receive or expect to receive 

from those who come into contact with 

them in any way. 

Research in the field of social support 

has also focused on the relationship be-

tween social support and employment. 

Social support in the workplace is an im-

portant category of social support and it 

has been defined as the overall support an 

individual receives from supervisors and 

coworkers in his or her workplace 

(Karasek & Theorell, 1990)—the main 

categories of individuals with whom an 

employed person has a professional rela-

tionship and the main sources of support 

in the workplace. The content of this cat-

egory of support may include collaborat-

ing in solving problems, sharing informa-

tion, obtaining advice, and reappraising 

situations (Brough & Pears, 2004) or, in 

general, appraisal, assistance with tasks, 
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and emotional support (Bahniuk, Dobos, 

& Hill, 1990; Deelstra et al., 2003). 

An important distinction in social sup-

port is also that between perceived and 

received support. Perceived support is the 

kind of assistance that a person believes, 

on the basis of the relationships with his 

or her social network, will be available if 

needed (Sarason, Shearin, Pierce, & Sara-

son, 1987). It is, for example, the emo-

tional support that a person expects to 

receive from his or her colleagues at work 

if the person is dismissed or something 

else goes wrong with his or her career. 

Received support is the specific support of 

any kind that the individual actually 

receives or has already received in a cer-

tain period from a person or a group of 

persons. It is the next step from perceived 

support and represents the realization of 

that perceived support. 

It has been established that social sup-

port promotes psychological well-being 

(Cimarolli & Wang, 2006; Reinhardt, 

2001), self-esteem, and a sense of control 

(Cohen & Wills, 1985). Social support 

also acts as a buffer against the effects of 

stress (Buunk & Peeters, 1994; Sarason, 

Levine, Basham, & Sarason, 1983); leads 

to the perception of lower stress at work 

(Blau, 1981; Chen, Wong, Yu, Lin, & 

Cooper, 2003; Fenlason & Beehr, 1994; 

Fernandes, Kumar, & Mekoth, 2008; La 

Rocco & Jones, 1978; Leiter, 1991); and 

contributes to positive adaptation to 

stressful conditions, such as a chronic 

physical impairment (Reinhardt, 2001). 

Most research has found that workplace 

social support is predictive of job satisfac-

tion and other positive outcomes (Harris, 

Winskowski, & Engdahl, 2007) and that 

higher levels of support from supervisors 

lead to higher levels of job satisfaction  

(Beehr & Drexler, 1986; Boumans & Land-

eweerd, 1992; Brough & Pears, 2004; 

Parkes, Mendham, & von Rabenau, 1994; 

Schirmer & Lopez, 2001). Social support is 

also connected with the concept of zest for 

work, which is a broader measurement of 

job satisfaction because it embraces other 

feelings, such as enthusiasm; thus, lower 

levels of workplace social support can lead 

to diminished enthusiasm for work (Joseph-

son & Vingard, 2007). 

However, in addition to the aforemen-

tioned positive outcomes of social support, 

some negative effects have also been iden-

tified. Social support in its negative form 

can have a harmful impact on mental health 

(Hirsch & Rapkin, 1986; Reinhardt, 2001). 

It has also been established that negative 

social support has a negative impact on 

adjustment to age-related vision loss (Cima-

rolli, 2002) and may even exacerbate the 

feeling of strain in workers with visual im-

pairments (Kaufmann & Beehr, 1986). 

Negative social support may take the form 

of help that is offered inappropriately (Sara-

son, Sarason, Shearin, & Pierce, 1987), un-

willingly, or unnecessarily. 

The study 

The research presented here investigated 

the various forms of positive and negative 

social support received by people with vi-

sual impairments in the workplace from 

both colleagues and employers or supervi-

sors (with or without visual impairments). 

It also recorded the range of social support 

received in the workplace by employees 

with visual impairments and their degree of 

satisfaction with this support. The partici-

pants (those who were blind or had low 

vision) defined the social support that they 

experienced in their workplace and pro-

vided data on the amount of social support 
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they expected to receive or received (per-

ceived and received social support) from 

their direct and indirect supervisors and col-

leagues, and their degrees of satisfaction 

with the overall support they received. 

In the study, we examined not only 

positive social support, which is consid-

ered to be helpful and beneficial, but neg-

ative support, which is considered to be 

unhelpful and harmful (Chien-Huey 

Chang & Schaller, 2000; Cimarolli & 

Boerner, 2005; Cimarolli & Wang, 2006; 

Sarason, Sarason, Shearin, & Pierce, 

1987). Emphasis was placed on negative 

social support, since there has been little 

research on this kind of social support, 

especially in relation to the working en-

vironment (Cimarolli & Wang, 2006). 

Among all the definitions of social sup-

port, we adopted the one that divides so-

cial support into the practical and the 

emotional (Brough & Pears, 2004; Kahn 

& Antonucci, 1980; Kef, 2002). We be-

lieve that practical support includes infor-

mational support, as well as the provision 

of services and materials (Chien-Huey 

Chang & Schaller, 2000) and of tangible 

resources, such as physical aids and trans-

portation (Birch, 1998), whereas emo-

tional support, which is characterized as 

affective support (Kahn & Antonucci, 

1980), includes expressions of concern 

(listening, caring, and discussing prob-

lems) (Brough & Pears, 2004) or feelings 

of being accepted, respected, included, 

and having one's emotions acknowledged 

(Chien-Huey Chang & Schaller, 2000). 

Method 

PARTICIPANTS 

The sample consisted of 15 persons with 

visual impairments (5 men and 10 

women), aged 25-42 (mean = 34, SD = 

5.788). The participants classified them-

selves as either blind or as having severe 

or moderate low vision. Eight participants 

were blind or had severe low vision, and 7 

had moderate low vision. In 12 partic-

ipants, the vision loss was a congenital 

defect or had appeared by age 6, while in 

the other 3 participants, the visual impair-

ment had developed at a later age. 

With respect to their level of education, 

9 participants (60%) were university 

graduates, 2 were university students, 2 

had graduated from high school, 1 had 

completed junior high school, and the 

other had attended primary school. Most 

participants (9) stated that they did not 

always move around alone (indepen-

dently) but were sometimes accompanied 

by a sighted guide. Six of them worked in 

the public sector, and the other 9 worked 

in legal entities in private,law firms. Most 

of the participants (9) worked as tele-

phone operators. Of the remainder, 2 were 

teachers of information technology and 1 

each was a psychologist, a physio-

therapist, a manager in the public sector, 

and a clerk. 

The sample was randomly selected 

from a list of individuals with visual im-

pairments who worked in Thessaloniki, 

Greece. The list was provided by the Pan-

hellenic Association of the Blind. 

PROCEDURES AND INSTRUMENTS 

The ethical principles of the Declaration 

of Helsinki were followed, and consent 

was obtained from the participants using 

the appropriate forms and according to 

the procedure suggested by the World 

Medical Association. The research was 

conducted at the Thessaloniki School for 

the Blind, at the participants' homes, or at 
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other venues of their choice. The proce-

dure was completed in three parts. In the 

first part, the participants completed a 

questionnaire with 15 open-ended and 

closed-ended questions regarding their 

demographic and personal data. These de-

tails included gender, current age, age 

when vision was lost, degree of vision 

loss, cause or nature of the vision loss, 

degree of independent mobility, level of 

education, job, and whether employed in 

the public or private sector, duties in-

volved in work, and the duration of their 

employment in a specific position. 

On the basis of their degree of visual 

impairment, the participants were divided 

into two subgroups. Those in the sub-

group of persons who are blind or have 

severe low vision did not read visually by 

using any low vision device, and those in 

the subgroup of persons with moderate 

low vision read print with or without us-

ing low vision devices. 

In the second part, in-depth interviews 

were conducted. Before the in-depth in-

terviews began, the participants were read 

two texts, one (about 200 words) on pos-

itive social support, and the other (about 

350 words) on negative social support. 

These texts explained the meaning of pos-

itive and negative support, both practical 

and emotional, and provided various ex-

amples of these forms of support. Both 

texts cited not only perceived but received 

social support. 

The participants were then asked to re-

port their own experiences of positive and 

negative support in the workplace. We set 

no time limits for this discussion, and thus 

it lasted, depending on the individual, from 

40 minutes to 3 hours. The duration of the 

interviews were audiotaped. Our intention 

was to record the forms of pos  

itive and negative, practical and emo-

tional support that the participants re-

ceived or expected to receive in the 

workplace from their employers or 

supervisors and colleagues. 

In the third part, the participants an-

swered 2 closed-ended questionnaires. 

Before they did so, they were again read 

the two texts they had heard before the in-

depth interviews began. The first ques-

tionnaire consisted of 8 closed-ended 

questions. Specifically, in the first 4 ques-

tions, the participants were asked to rate, 

on a scale of 0 (none) to 10 (a great deal), 

the amount of positive support they re-

ceived or expected to receive at work from 

4 groups (colleagues with visual im-

pairments, sighted colleagues, employers 

or supervisors with visual impairments, 

and sighted employers or supervisors). In 

the next 4 questions, they were asked to 

state the range of negative support they 

received from the 4 groups. For each of 

the 8 questions, 2 answers were required, 

1 with respect to practical and 1 with 

respect to emotional support (a total of 16 

answers). For example, the question on 

positive practical support read as follows: 

"On a scale of 0 (none) to 10 (a great 

deal), where would you rate the positive 

practical support you receive, or will re-

ceive when required, from . . . ?" 

The second questionnaire consisted of 

four closed-ended questions. The partici-

pants answered, on a 5-point scale (1 = 

not at all, 2 = a little, 3 = moderate, 4 = a 

lot, and 5 = a great deal), how satisfied 

they were with the social support they 

received at work. Each question corre-

sponded to one of the four groups of 

colleagues and employers from the first 

questionnaire. For each of the four ques-

tions, two answers were required, one 

 



concerning practical and one concerning 

emotional support (a total of eight an-

swers). For example, the question on 

practical support read as follows: "How 

satisfied are you with the practical sup-

port you receive from . . . ?" 

The questionnaire on social support 

was based on the Social Support Ques-

tionnaire (SSQ) (Sarason et al., 1983) and 

was in line with the Network Grid used 

by Kef (2002). The SSQ studies two 

aspects of social support: the amount of 

perceived social support in a person's life 

and the degree to which the person is 

personally satisfied, with responses 

scored on a 6-point scale, from 1 (very 

dissatisfied) to 6 (very satisfied) (Sarason 

et al., 1983). Our questionnaire was also 

designed to measure social support and 

the degree of satisfaction, but was 

different from the SSQ insofar as it 

measures both perceived and received 

social support. The Network Grid 

includes questions on perceived and 

received practical and emotional support 

and questions on the degree of 

satisfaction with the practical and 

emotional support, with varied response 

categories. 

Results 

The analysis was conducted in four 

phases. In the first phase, we thoroughly 

examined the data for each participant to 

build up a detailed picture. Specifically, 

we compiled a form for each individual 

with details of his or her demographic 

profile, the details garnered from the anal-

ysis of the in-depth interview, and the 

responses to the two questionnaires. The 

complete the in-depth interviews was 

transcribed from the audiotapes, and we 

isolated those comments or statements 

that were related to cases of positive and 

negative support (practical and emo-

tional) that the participants had received 

in the workplace, as well as those that 

were related more generally to problem-

atic situations that the participants had 

encountered or were still encountering at 

work. 

In the second phase, we placed the 

cases reported by each participant in the 

in-depth interview into the four basic cat-

egories (positive practical, positive emo-

tional, negative practical and negative 

emotional) and classified the cases in cer-

tain more general categories that shared 

common characteristics within the four 

basic categories. In the third phase, using 

content analysis, we placed the forms of 

social support reported by the participants 

in the categories and subcategories that 

we created, and measured the frequency 

of their occurrence. In the fourth phase, 

we calculated the average responses of the 

participants to the two questionnaires and 

explored whether there were any sta-

tistically significant correlations between 

the amount of social support the partici-

pants received and their satisfaction with 

that support. 

According to the results of the second 

and third phases of the analysis, we clas-

sified the forms of social support reported 

by the participants in the in-depth inter-

views into four basic categories: (1) pos-

itive practical, (2) positive emotional, (3) 

negative practical, and (4) negative 

emotional. 

If we accept the general form "they 

offer me, or are willing to offer me, help 

in practical matters," which occurred with 

the greatest frequency, the forms of pos-

itive practical social support reported 

most frequently were as follows: (1) pro-

viding or willing to provide suitable 
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support equipment, (2) assisting with 

travel (usually in the form of a guide or 

escort), (3) providing or willing to provide 

practical help to enable the participants to 

perform their duties better, (4) showing 

flexibility and understanding in matters of 

leave or in cases of absence or delay, and 

(5) assigning tasks they can do and 

making the necessary adjustments. The 

most frequent forms of positive emotional 

support were as follows: (1) equal 

treatment; (2) recognition of, confidence 

in, and use of the participants' abilities 

without disparaging them; (3) invitations 

to activities and excursions outside the 

workplace; (4) friendly treatment and the 

cultivation of friendly relations; and (5) 

showing an interest in the participant. 

On the other hand, the participants re-

ported the following frequent forms of 

negative practical support: (1) failing or 

being reluctant to provide suitable sup-

port equipment, (2) overestimating their 

visual capacity and failing to understand 

their limits, and (3) assigning them tasks 

they are incapable of completing without 

regard for their vision loss. As for nega-

tive emotional support, the forms reported 

most frequently were (1) showing indif-

ference to how they feel and to their 

needs; (2) underestimating their abilities 

and failing to make use of them; (3) being 

unwilling to mix with them and get to 

know them; and (4) expressing excessive 

praise, excessive courtesy, and an exces-

sive desire to help. 

Using the responses to the eight ques-

tions in the first questionnaire, we calcu-

lated the average amount of social support 

(positive and negative, practical and 

emotional) received by all the participants 

from each group of colleagues and em-

ployers separately (Group A = col  

leagues with visual impairments, Group B 

= sighted colleagues, and Group C = 

sighted employers or supervisors). No 

participant had an employer or supervisor 

with a visual impairment. 

Regarding positive support, the partic-

ipants stated they received more positive 

practical support from Group A (mean = 

9.37) than from Group B (mean = 7.67) 

and Group C (mean = 7.17), and more 

positive emotional support from Group A 

(mean = 9.0), and less from Group C 

(mean = 7.03) and Group B (mean = 

6.08). Regarding negative support, the 

participants stated that they received less 

negative practical support from Group A 

(mean = 0.25) and more from Group B 

(mean = 3.43) and Group C (mean = 

3.73) and less negative emotional support 

from Group A (mean = 0.75) and more 

from Group C (mean = 3.47) and Group 

B (mean = 4.07). The average amount of 

positive practical (mean = 6.08) and 

emotional (mean = 7.32) support was 

higher than the average amount of nega-

tive practical (mean = 2.97) and emo-

tional (mean = 3.19) support. 

From the answers of the eight partici-

pants who had colleagues with visual im-

pairments, it is clear that they believed 

they received more positive social sup-

port (practical and emotional) and less 

negative support from these colleagues. 

The participants also stated that they re-

ceived more positive practical support 

from sighted colleagues than from em-

ployers or supervisors and more negative 

practical support from sighted employers 

or supervisors. However, they reported 

receiving more positive emotional sup-

port from sighted employers or supervi-

sors than from colleagues and more 
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negative emotional support from sighted 

colleagues. 

Using the responses to the four ques-

tions in the second questionnaire, we cal-

culated the average level of satisfaction of 

the participants with the social support 

(practical and emotional) they received 

from each group of associates separately. 

The participants stated that they were more 

satisfied with the practical support they 

received from Group A (mean = 4.62) and 

less satisfied with the practical support 

they received from Group B (mean = 3.77) 

and Group C (mean = 3.50). In addition, 

they stated that they are more satisfied 

with the emotional support they received 

from Group A (mean = 4.37) and less 

satisfied with the emotional support they 

received from Group B (mean = 4.0) and 

Group C (mean = 4.0). The average level 

of satisfaction with practical support 

(mean = 3.80) and emotional support 

(mean = 3.88) was approximately the 

same. From the answers of the eight 

participants who had colleagues with 

visual impairments, it was clear that they 

were more satisfied with the social support 

(practical and emotional) they received 

from these colleagues. 

We also explored whether there were 

any statistically significant correlations 

between the amount of social support re-

ceived by the participants and their satis-

faction with that support (results gener-

ated from an analysis of the responses to 

the two questionnaires in the third part). 

The analysis showed that the satisfaction 

felt by the participants with the practical 

support they received has a high positive 

correlation (r = 0.697, p < .01) with the 

amount of positive practical support they 

received and a high negative correlation 

(r = —0.802, p < .01) with the amount of  

negative practical support they received. 

Furthermore, the participants' satisfaction 

with the emotional support they received 

has a high positive correlation (r = 0.670, 

p < .01) with the amount of positive 

emotional support they received and a 

high negative correlation (r = —0.720, p 

< .01) with the amount of negative 

emotional support they received. 

Conclusion 

The purpose of the study was to help in 

the development of integrated, meaning-

ful, satisfying, and supported employment 

for individuals with visual impairments. 

This type of employment will be achieved 

by gathering scientific data on social 

support, especially on negative types of 

support, that stress the weaknesses of 

supervisors' and colleagues' behavior 

toward employees with visual im-

pairments who work with them, and by 

showing the impact of these experiences 

for individuals with visual impairments as 

recipients of support. 

This study was the first to explore the 

forms of social support, both positive and 

negative, received by individuals with vi-

sual impairments in the workplace. The 

forms of support can be used as a tool for 

resolving problems at work—problems 

that may be solved through the provision 

of proper information that raises the 

awareness of the employers or supervi-

sors and colleagues of people with visual 

impairments. This awareness-raising will 

need to focus on encouraging positive 

forms of support and eliminating negative 

forms. 

From the results of the in-depth inter-

views, certain basic conclusions can eas-

ily be drawn. First, it appears that during 

their interviews, the participants reported 
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more cases of positive support, both prac-

tical and emotional, than of negative sup-

port. In all, 203 cases of positive support 

and 122 cases of negative support were 

counted. When we examined practical and 

emotional support separately, we found 

that cases of positive practical support (n 

= 71) were more numerous than were 

cases of negative practical support (n = 

40). Likewise, cases of positive emotional 

support were more numerous (n = 132) 

than were cases of negative emotional 

support (n = 82). 

From the analysis of the results of the 

first questionnaire, it appears that the par-

ticipants believed that they received more 

positive than negative social support. 

Both positive practical and emotional 

support have higher values than their neg-

ative counterparts. This result is consis-

tent with the results from the analysis of 

the in-depth interviews, even though the 

differences are not the same. 

According to the results of the in-depth 

interviews, the cases of emotional support 

(positive and negative) reported by the 

participants were far more numerous than 

those of practical support. Nevertheless, 

the results of the responses to the first 

questionnaire do not suggest that the 

participants received more emotional than 

practical support. Perhaps the participants 

valued emotional support more than 

practical support, and this is why they 

reported more forms of such support 

(negative and positive) during the 

interviews. It is also possible that there 

were various cases of practical support 

(positive and negative) in the workplace 

to which the subjects did not attach 

particular importance, and for this reason 

they did not report them when they were 

interviewed. 

The participants who had colleagues 

with visual impairments at work believed 

that they received more positive and less 

negative social support (practical and 

emotional) from these colleagues. They 

were also more satisfied with the practical 

and emotional support they received from 

these colleagues, perhaps because the col-

leagues with visual impairments know 

and understand their needs better and can 

thus offer them fuller social support of a 

higher quality. 

Using the results of the in-depth inter- 

views and generalizing as appropriate, we 

created a questionnaire to explore the social 

support available to people with visual im-

pairments in the workplace. We have al-

ready begun to verify the validity and reli-

ability of the questionnaire, and the results 

will soon be ready for publication. 

One drawback of the present study was 

the relatively small number of partici-

pants. To explore the area more fully, it 

will be necessary for a larger number of 

people with visual impairments to take 

part. However, the findings of this study 

should be viewed as a basic step toward 

future research in this area. Future re-

search could also focus on the social sup-

port that employees with visual impair- 

ments provide in their work environment. 

Individuals who have visual impairments 

could be seen not only as recipients but as 

providers of support. 
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Research Report 

Forms of Social Support in the 

Workplace for Individuals with 

Visual impairments 

Doxa Papakonstantinou and Konstantinos 

Papadopoulos 

Previous research has identified the problems 

or impediments that are associated with the 

employment of individuals with visual 

impairments (Crudden. McBroom. Skinner, & 

Moore. 1998: O'Day. 1999: Robin. 2002). An 

important area, investigated in this study. is 

the social support available in the workplace 

to people who are visually impaired. In 

general, social support refers to the type of 

assistance that individuals receive or expect 

to receive from those who come into contact 

with them in any way. In attempts to concep-

tualize the term social support. authors have 

distinguished 

 six categories of support: intimate interac-

tion, material aid, physical assistance, guid-

ance. feedback, and social participation 

(Huurre. Komulainen. & Aro. 1999); 

 six aspects of social support: attachment, 

social integration, opportunity for nurtur-

ance. reassurance of worth, alliance, and 

guidance (Weiss, 1974): 

 four elements of support: emotional. ap-

praisal. informational, and instrumental 

(Birch. 1998; Etzion. 1984): 

 four functions of social support: appraisal, 

self-esteem support, belonging support, 

and tangible support (Cohen & Hoberman. 

1983): 

 three types of support: emotional, informa-

tional, and tangible (Chien-Huey Chang & 

Schaller. 2000: Cohen & Wills. 1985); and 

 two types of social support: practical and 

emotional (Brough & Pears. 2004; Kef 

1997). 

Workplace social support is an important 

category of social support and has been de-

fined as the overall support that an individual 

receives at his or her workplace from super-

visors and colleagues (Karasek & Theorell, 

1990). The content of this category of support 

may include collaborating in solving problems, 

sharing information, obtaining advice, and 

reappraising situations (Brough & Pears. 2004) 

or. in general. information, appraisal. 

assistance with tasks, and emotional support 

(Bahniuk. Dobos. & Hill, 1990; Deelstra et al., 

2003). Most research has found that work-

place social support is positively predictive of 

job satisfaction and other positive outcomes 

(Brough & Pears, 2004; Harris, Winskowski, & 

Engdahl, 2007; Karasek & Theorell, 1990). 

Apart from the positive outcomes of social 

support, some negative effects have also been 

identified by researchers. Negative social sup-

port may take the form of help that is offered 

inappropriately (Sarason. Sarason, Shearin, & 

Pierce. 1987), unwillingly. or unnecessarily. 

Apart from the obvious negative forms of 

behavior. such as criticism, anger, and hostil-

ity (Ruehlman & Karaly. 1991), negative social 

support may also manifest as insensitivity. 

overprotection (Chien-Huey Chang & Schaller, 

2000: Cimarolli & Boerner, 2005), 

underestimating or overrating a person's ca-

pabilities. and a number of other behaviors. 

THE STUDY 

The study presented here was a follow-up to our 

previous study (Papakonstantinou & 

Papadopoulos. 2009) that investigated the vari-

ous forms of positive and negative social sup-

port received by people with visual impairments 

in the workplace from both colleagues and em-

ployers or supervisors. The emphasis was on 

negative social support because there has been 

little research on this kind of social support, 

especially in relation to the working environment 

(Cimarolli & Wang, 2006). 

Among all the definitions of the term social 

support. we used the one that divides social 
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support into the practical and the emotional. 

Practical support includes informational sup-

port. as well as the provision of services and 

materials (Chien-Huey Chang & Schaller, 

2000) and of tangible resources, such as 

physical devices and transportation (Birch. 

1998). Emotional support includes expressions 

of concern (Brough & Pears, 2004) or feelings 

of being accepted, respected, included, and 

having one's emotions acknowledged (Chien-

Huey Chang & Schaller. 2000). 

METHOD 

Participants 

The sample included 25 individuals with vi-

sual impairments (11 men and 14 women), 

aged 23-42 (mean = 33, SD = 5.29). Of 

the 25 participants. 17 were blind and 8 had 

low vision. With respect of their level of educa-

tion. 12 were university graduates. 3 were 

students, 6 had graduated from high school, 2 

had completed junior high school. and 2 had 

attended primary school. Thirteen participants 

worked in the public sector, and the other 12 

worked in legal entities in private law 

(companies). Most of the participants (16) 

worked as telephone operators: 2 were teachers 

of information technology: 2 were braille 

teachers; 2 were clerks: and 1 each was a 

psychologist, a physiotherapist, and a manager 

in the public sector. 

Procedures and instruments 

The procedure was completed in two parts. In 

the first part, the participants completed a 

questionnaire with 15 open- and closed-ended 

questions that were used to record their de-

mographics and personal data. In the second 

part. in-depth interviews were conducted to 

identify the types of social support that the 

participants received or expected to receive in 

the workplace (perceived and received social 

support). In the study, the ethical principles of 

the Declaration of Helsinki were followed. 

Consent was obtained from the participants 

using the appropriate forms and according to 

the procedures suggested by the World Med-

ical Association. 

Before the in-depth interviews began, the 

participants were read two texts. These texts 

explained the meaning of positive (about 200 

words) and negative (about 350 words) sup-

port, both practical and emotional, and of-

fered various examples of these forms of sup-

port. Both texts cited not only perceived, but 

received, social support. 

The participants were then asked to report 

their own experiences of positive and nega-

tive support in the workplace. The researcher 

(the first author) set no time limits to this 

discussion, and thus the interviews lasted, de-

pending on the individuals, from 40 minutes 

to 3 hours. The entire content of the inter-

views was recorded on audiotape. Our inten-

tion was to record the forms of positive and 

negative practical and emotional support that 

the participants received or expected to re-

ceive in the workplace from their employers 

or supervisors and colleagues. 

RESULTS 

The analysis was conducted in three phases. 

In the first phase, a form was compiled for 

each individual with details of his or her de-

mographic profile, the details garnered from 

an analysis of the in-depth interview. The 

entire content of the in-depth interviews was 

transcribed from the audiotapes, and we iso-

lated the participants' comments that were 

related to cases of positive and negative sup-

port that they had received in the workplace, 

as well as their comments related more gen-

erally to problematic situations that they had 

encountered or were still encountering at 

work. 

In the second phase, we placed the cases 

reported by the participants in the in-depth 

interviews into the four basic categories (pos-

itive practical, positive emotional, negative 

practical, and negative emotional) and at-

tempted to classify the cases into certain more 

general categories on the basis of 
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common characteristics within the four basic 

categories. In the third phase, using the 

method of content analysis, we placed the 

forms of social support reported by the par-

ticipants into the categories and subcatego-

ries that we created and measured the fre-

quency of their occurrence. 

The results of the second and third phases of 

the analysis are discussed next; the general 

categories of the forms of social support are 

presented on the basis of their frequency of 

occurrence (Note: Two asterisks before a 

form of support mean that this form appeared 

very frequently, and one asterisk means that 

this form appeared frequently. The rest were 

rare forms of support). 

Positive practical support 

 **Assistance in practical matters (general) 

 **Suitable support equipment (assistive 

technology) 

 **Understanding in matters of leave 

 **Practical assistance to help me fit in at 

work and do my job better 

 *Help with moving around—accompany-

ing me when necessary 

 *Assignment of tasks that I can perform 

properly 

 *Provision of information, help. and guid-

ance in work-related matters 

 *Support of my rights at work 

 Defense in disputes 

 Help with finding things 

 Help with personal or work-related 

documents 

 Help with shopping during working hours 

(such as for food and water) 

 Realization of the point at which 1 start 

needing help 

 Ensurance of the workplace's accessibility 

 Undertaking tasks that I cannot complete 

without being annoyed or angry with me 

Negative practical support 

 **No provision of suitable support 

equipment 

**No provision of information on various 

matters of concern to me 

**Overprotection in various practical areas • 

*Overestimation and underestimation of my 

visual capacity—no appreciation of the limits 

to what I can do 

*No realization of at what point I start 

needing help 

*Assignment of tasks that I am incapable 

of concluding 

*Not being interested in finding out my 

visual capacity (what I can see) 

*Not helping me adjust to the workplace 

Refusal of practical support in various 

areas of work 

Not being treated the same as my col-

leagues by management 

Provision of poor-quality materials that ex-

acerbate my problem 

Unwillingness in undertaking the tasks that 

I cannot complete: becoming resentful and 

angry with me 

Not being able to gain a promotion or to 

work in another area 

Lack of flexibility and understanding in 

matters of leave 

No recognition of my degree by the 

business 

Positive emotional support 

 "Being treated as an equal 

 **Being invited to activities and trips out-

side the workplace 

 **Showing an interest in me 

 **Recognition of my contribution 

 **Recognition and utilization of my abili-

ties; not being underestimated 

 **Having friendly relations with people at 

work 

 **Not being afraid to ask for help when 

facing a problem 

 *Provision of help and support when 

need it 

 *Feeling there is someone who cares, who 

understands me, who I can rely on when-

ever I have problems 
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 *Being encouraged 

 Showing respect to me 
 Being able to share my problems with col-

leagues and listen to their problems 
 Receiving compliments on my achievements 

 Making me feel part of the group. taking 

part in discussions. asking my opinion 

 Making me feel useful and capable 

Negative emotional support 

 **Being indifferent to how I feel or what I 

need 

 **Being distant. avoiding me 

 **Having formal and cold relationships 

 **Underestimating my abilities—thinking 

I am capable of only specific tasks 

 *Being too full of praise. too polite, and 

too anxious to help me. even when I can do 

something on my own 

 *Showing disrespect to me—insulting me 

 *Not being treated as an equal but as some-

thing different 

 No recognition of my contribution 

 Not being interested in my visual 

impairment 

 Having a disagreement or row with col-

leagues or the supervisor 

 Lacking the motivation to work harder 

 Hostile behavior 

 Wanting to persuade me to quit my job or 

forcing me to resign by subjecting me to 

difficulties, believing that people who are 

blind should work with only other people 

who are blind 

 Being suspicious and reserved in dealings 

with me 

 Making me feel awkward—like an **alien" 

CONCLUSION 

This study is important because it was the first 

to explore the forms of social support. both 

positive and negative, that individuals with 

visual impairments receive in the workplace. 

The categories and list of forms of support 

outlined in the Results section can be used as a 

tool for resolving problems with relation- 

ships at work. Moreover, the knowledge of 

forms of support can significantly contribute to 

the design of specific programs that aim to 

enlighten and sensitize the employers or su-

pervisors and colleagues of people with visual 

impairments. Such a program will need to 

focus on encouraging positive forms of sup-

port and eliminating negative ones. However, 

just recording the forms of support is not 

enough because knowledge of the forms that 

occur frequently and the forms that appear 

rarely is also necessary. This need was covered 

in this article by presenting the forms of 

support by the frequency of their occurrence. It 

may be proved that these results are useful for 

two reasons: (1) to enhance the appearance of 

positive forms of support when they appear 

rarely and (2) to reduce the negative types of 

support when they appear often. Moreover, the 

appearance of the rare forms of support could 

be a result of specific working environments. 

Therefore. exploration of the environments 

that contribute to the appearance of specific 

negative and positive forms of support would 

be useful. 

Using the results of the in-depth interviews 

and generalizing the responses, as appropriate, 

we developed a questionnaire to explore the 

social support that is available to people with 

visual impairments in the workplace. We have 

begun to verify the validity and reliability of 

the questionnaire. and the results will soon be 

ready for publication. 
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