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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Hμερίδα «Εργαζόμενοι με αναπηρία/χρόνια πάθηση και εργαζόμενοι γονείς/κηδεμόνες παιδιών με
αναπηρία/χρόνια πάθηση στον Δημόσιο Τομέα»

Στην ημερίδα «Εργαζόμενοι με αναπηρία/χρόνια πάθηση και εργαζόμενοι γονείς/κηδεμόνες παιδιών
με αναπηρία/χρόνια πάθηση στον Δημόσιο Τομέα», που συνδιοργάνωσαν την Δευτέρα 1 η Απριλίου, το
«Κοινωνικό Πολύκεντρο» της ΑΔΕΔΥ και το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), συμμετείχε η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά
Αναπήρων (ΕΟΚΑ) με την Γ.Γ. κα Κ. Θεοδωρακάκη, και τον Ταμία κ. Μ. Κορωναίο. Η κα.
Θεοδωρακάκη στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε στα προβλήματα των κινητικά αναπήρων στην
εργασία και στα αιτήματα – προτάσεις της ΕΟΚΑ για την επίλυσή τους.
Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο πρόεδρος του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ Γιώργος
Γιούλος. Χαιρέτησαν ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ιωάννης Πάιδας,
πρόεδρος ΑΔΕΔΥ, ο Σταύρος Κουτσιουμπέλης, Γενικός Γραμματέας ΑΔΕΔΥ και η υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Η Υπουργός στον χαιρετισμό της ανακοίνωσε ότι λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες των δημοσίων
υπαλλήλων-γονέων παιδιών με αναπηρία, αναγνωρίζεται εφεξής και για τους δύο γονείς το δικαίωμα
για ειδική άδεια και μειωμένο ωράριο. Επίσης, αποδέχτηκε αίτημα του προέδρου της ΕΣΑμεΑ για τη
συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας Υπουργείου – ΕΣΑμεΑ για θέματα κοινωνικής ένταξης και
εργασίας
των
ατόμων
με
αναπηρία.
Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κορυφαίο δικαίωμα
των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και τόνισε: «Η εργασία δεν είναι μόνο η διαδικασία απόκτησης
αγαθών, αλλά η ίδια η συμμετοχή στην κοινωνία και στη ζωή. Η διασφάλιση άσκησης του δικαιώματος
στην εργασία των ατόμων με αναπηρία είναι κορυφαία πράξη για αυτό και αποτυπώνεται στο Σύνταγμα,
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η
ανεργία ενός ατόμου με αναπηρία συνιστά σκληρή μορφή κοινωνικής αναπηρίας».
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Η Γ.Γ. της ΕΟΚΑ, μετέφερε στους παρόντες χαιρετισμό του Προέδρου κ. Γερώνυμου και των
μελών της Ε.Γ. και αναφέρθηκε στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
κινητικά ανάπηροι. Μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών που θα επιτρέπουν στους
βαριά κινητικά ανάπηρους να απασχολούνται στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσα από
προκηρύξεις θέσεων που θα συμβαδίζουν με τα προσόντα τους και δεν θα εμποδίζεται η διεκδίκησή
τους από τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την αναπηρία τους.
Επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας αλυσίδας προσβασιμότητας, (προσβάσιμα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, διαμόρφωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σύμφωνα με τους διεθνείς
κανονισμούς προσβασιμότητας, ύπαρξη-δημιουργία WC ΑΜεΑ, δημιουργία θέσεων πάρκινγκ ΑΜεΑ
κ.λπ.) που θα επιτρέπουν την αυτόνομη κίνηση προς την εργασία, των βαριά κινητικά αναπήρων.
Τέλος, αναφέρθηκε στα αιτήματα της ΕΟΚΑ αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων κινητικά αναπήρων, τα οποία έχουν ως εξής:
1. Ζητάμε οι εξαήμερες ειδικές άδειες, να αυξηθούν για τους έχοντες κινητική αναπηρία 50% και
άνω, στις 10.
2. Ζητάμε να προβλεφθεί η δυνατότητα 15λεπτου διαλείμματος, ώστε να μπορούμε να
εκτελέσουμε κάποιες ειδικές ανάγκες μας, όπως να πάρουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή ή να
ξεκουραστούμε για λίγο και να συνεχίσουμε.
3. Ζητάμε να υπάρχουν χώροι για την εκτέλεση αυτών των αναγκών μας.
4. Ζητάμε σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών, όπως καύσωνες, χιονοπτώσεις,
πλημμυρικά φαινόμενα, να θεωρείται δικαιολογημένη η βραδεία προσέλευση στην εργασία.
5. Ζητάμε για τους εργαζόμενους με κινητική αναπηρία, όπως και για τους συζύγους και τους
έχοντες την επίβλεψη κινητικά αναπήρων εργαζόμενους, να ισχύσει ό,τι ισχύει και για τους
στρατιωτικούς. Δηλαδή να απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από νυχτερινές βάρδιες, από
εφημερίες εφόσον ανήκουν στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και από υποχρεωτικές
υπερωρίες.
6. Ζητάμε σε άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, να παραχωρείται βοηθός για την εκτέλεση
της εργασίας τους. Τονίσαμε με έμφαση ότι δεν μας ενδιαφέρει να διοριστούμε για να
παίρνουμε το μισθό μας και να μην εργαζόμαστε. Θέλουμε να προσφέρουμε στην υπηρεσία και
στην κοινωνία.
7. Ζητάμε επίσης, να μας εξασφαλίζεται το δικαίωμα ισότιμης προόδου και εξέλιξης στην
ιεραρχία.
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