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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η διαδραστική βάση δεδομένων “ACCESS”, είναι μια διαδικτυακή πηγή βασικών πληροφοριών και 
κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτές ενηλίκων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή αναφοράς 
και καθοδήγησης. Η διαδικτυακή αυτή βάση δεδομένων θα φιλοξενείται σε μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα, μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Έργου. Έτσι, οι χρήστες της πλατφόρμας, κυρίως 
οι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα δύο.  

Κύριος στόχος αυτής της καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας, είναι να δημιουργήσει ένα 
διαδικτυακό χώρο ο οποίο; θα παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς ηλεκτρονικής μάθησης. Για το λόγο 
αυτό, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα περιλαμβάνει: μελέτες περιπτώσεων, 
ερευνητικές εκθέσεις, συλλογή καλών πρακτικών, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη βάση 
δεδομένων ACCESS. 

Η βάση δεδομένων “ACCESS” περιέχει πληροφορίες για: 

- Νομοθεσία 
- Κοινωνικές Υπηρεσίες 
- Καθοδήγηση σε ό,τι αφορά το εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 
- Πληροφορίες σχετικά με τη προσβασιμότητα 
- Κατάλογο οργανισμών υποστήριξης και διαμεσολάβησης, οι οποίοι παρέχουν συμβουλές, 

υποστήριξη και υπεράσπιση 

Η βάση δεδομένων και η παρούσα έκδοση είναι συλλογές πληροφοριών που εστιάζουν κυρίως σε 
δύο διαφορετικές κατηγορίες, η μια αφορά θέματα που σχετίζονται με τους μετανάστες και η άλλη 
αφορά θέματα που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία. 

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του Έργου οι εταίροι συγκέντρωσαν σημαντικές πληροφορίες και 
πηγές ανά κατηγορία. Παρακάτω, υπάρχει μια σύντομη περιγραφή (σύνοψη κειμένου) όλων των 
πληροφοριών που συγκέντρωσαν και που αφορούν την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις 
σχετικές πολιτικές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1.1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Η μετανάστευση είναι μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς μετακινήσεις ανθρώπων προς μια χώρα 
προορισμού, προκειμένου να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι ή πολίτες αυτής της χώρας. Οι λόγοι που 
οδηγούν τους ανθρώπους σε μετανάστευση είναι πολλοί, αλλά ιστορικά αυτή η διαδικασία 
προσφέρει τεράστια κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη στα κράτη (Parry, 2020). 

Ο αριθμός και η εισροή διεθνών μεταναστών και αιτούντων άσυλο κάθε χρόνο αυξάνεται, ειδικά 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό, η ύπαρξη νομοθεσίας συγκεκριμένα για τη 
μετανάστευση, η οποία αναφέρεται στα εθνικά συντάγματα, τους κανονισμούς και τα νομικά 
πλαίσια κάθε Ευρωπαϊκής και μη χώρας, έγινε αναγκαία.  

Αφού συλλέξαμε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, καταλήξαμε στο γεγονός 
πως σε όλες τις χώρες υπάρχει ειδική υπηρεσία που χειρίζεται θέματα μετανάστευσης και 
ταυτόχρονα υπάρχουν σχετικές αναφορές σε κάθε εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει συγκεκριμένος νόμος κατά των διακρίσεων, καθώς και οδηγίες κατά 
της διάκρισης λόγω φυλετικής ή/και εθνοτικής καταγωγής.1  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εργάζεται και συμβουλεύει όλα τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, 
διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στη βασική περίθαλψη και εκπαίδευση, ειδικά σε παιδιά 
μεταναστών.  

Το νομικό καθεστώς για τους μετανάστες στις χώρες των εταίρων του Έργου (Ισπανία, Ελλάδα, 
Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία), ρυθμίζεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, νόμους και συνθήκες. 
Όλες οι εθνικές νομοθεσίες ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες στη κάθε χώρα, 
προσφέροντάς τους ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες, με 
την προϋπόθεση ότι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα αυτή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως σε όλες 
τις Ευρωπαϊκές χώρες, οι παροχές και οι νομοθεσίες που αφορούν τη μετανάστευση δεν ισχύουν 
για αλλοδαπούς, για τους οποίους το νομικό καθεστώς ρυθμίζεται από τη θεμελιώδη αρχή της Ε.Ε., 
που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και διανονή των προσώπων στην Ε.Ε. (για αυτούς που είναι 
πολίτες κρατών μελών της ΕΕ).  

Οι διατάξεις κατά των διακρίσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και συνδέονται άμεσα με το νόμο 
περί μετανάστευσης. Ρυθμίζουν θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική ζωή, την 
εκπαίδευση, την εργασία κτλ. Σε κάποιες χώρες, όπως στη Γερμανία, υπάρχουν υπηρεσίες που 
παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με κάθε είδους διάκριση, σύμφωνα με το Γενικό 
Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης.  

 
1 Ευρωπαϊκός Νόμος κατά των διακρίσεων  (Άρθρο 21), Οδηγία 2000/43/ΕΚ, Οδηγία 2000/78/ΕΚ, Οδηγία 2006/54/ΕΚ.  
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Μια άλλη σημαντική πτυχή που σχετίζεται με τη μετανάστευση και επηρεάζει τις ζωές των 
μεταναστών, είναι τα δικαιώματά τους σχετικά με την εργασία. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της 
έρευνας είναι ότι σε όλες τις χώρες των εταίρων (Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία), 
υπάρχουν κανονισμοί, ειδικές διατάξεις και νομοθετικά πλαίσια για μετανάστες και αιτούντες 
άσυλο που τους επιτρέπουν, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας της χώρας που ζουν νόμιμα (π.χ. πιστοποιημένη άδεια που απαιτείται από το νόμο, ή 
προσωρινή άδεια διαμονής για εργασία). Γενικά, στις Ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ορισμένα 
χρονικά όρια για τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου.2 Σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη 
Γερμανία για παράδειγμα, οι αλλοδαποί υπήκοοι, ιδίως οι αιτούντες άσυλο ή όσοι διαμένουν στη 
χώρα για πολιτικούς λόγους, έχουν το δικαίωμα να εργαστούν, εάν έχουν παραμείνει στο κράτος 
για τρεις μήνες.3 Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία για πρακτική άσκηση, 
επαγγελματική κατάρτιση, εργασία συζύγων, συντρόφων κτλ., εάν έχουν τις σχετικές άδειες και 
διατάξεις από την εργασία τους και την έγκυρη άδεια διαμονής. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι 
μετανάστες έχουν την άδεια να εργάζονται σε συγκεκριμένους κλάδους και τομείς, ανάλογα με τα 
προσόντα τους, με σκοπό να ενταχθούν πιο αποτελεσματικά στην κοινωνία.  

Όσον αφορά τους ειδικευμένους επαγγελματίες και τους μετανάστες με υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση, υπάρχουν διατάξεις που τους επιτρέπουν να εργαστούν στον τομέα του επαγγέλματός 
τους. Η εκπαίδευση είναι ένα πεδίο για το οποίο όλες οι χώρες των εταίρων (Ισπανία, Ελλάδα, 
Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία) έχουν αναπτύξει δράσεις και έχουν συντάξει διατάξεις.   

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ένταξης των χωρών, είναι και η ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, η ένταξη των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
υποστηρίζεται μέσω της λειτουργίας διαπολιτισμικών σχολείων και της προσπάθειας που γίνεται 
για τη δημιουργία τάξεων και εκπαιδευτικών τμημάτων για την εκπαίδευση προσφύγων και 
μεταναστών. Για το λόγο αυτό, το 2016, και έπειτα από τη μεγάλη μεταναστευτική κρίση, το 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων δημιούργησε μια ειδική επιστημονική επιτροπή για την 
υποστήριξη των παιδιών των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.4 Επιπλέον, 
συγκροτήθηκε μια ειδική ομάδα εργασίας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία 
είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ένταξης των παιδιών και των δραστηριοτήτων μη 
τυπικής εκπαίδευσης στις δομές προσφύγων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει στην Ιταλία και την Κύπρο, 

 
2 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, 2019, Ad hoc query on 2019.5 Δικαίωμα εργασίας για αιτούντες άσυλο, 
Ευρωπαική Επιτροπή. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20195_uk_right_to_work_for_asylum_seekers.pdf 
3 Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz, Asylum Act.  
   Informationsverbun Asyl und Migration, (n.d.), )Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, AIDA. 
https://www.asylumineurope.org/reports/country/germany/reception-conditions/employment-education/access-labour-
market#footnoteref1_zux61qn 
4 Μετανάστευση και Άσυλο, Εθνική Στρατηγική Ένταξης. Policy Axis 3- Προώθηση ένταξης στην εκπαίδευση 
(http://www.opengov.gr/immigration/?p=766) 
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όπου οι επιπλέον ώρες για την εκμάθηση ιταλικής και ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα, είναι μια 
σημαντική πρωτοβουλία.  

Σε όλες τις χώρες των εταίρων, τα παιδιά μεταναστών και αιτούντων άσυλο έχουν πρόσβαση σε 
Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Ιταλία, η εκπαίδευση για τα 
παιδιά μεταναστών είναι υποχρεωτική.5 Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα, καθώς και τα εμπόδια 
της γλώσσας, είναι δύο από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Σε όλες 
τις Ευρωπαϊκές χώρες προωθείται η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αξίες όπως ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η ανοχή και η προστασία του πολιτισμού, παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Οι ενήλικοι 
μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαφορετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκμάθηση γλώσσας ή/και για εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο 
επαγγελματικό τομέα.  

Τέλος, υπάρχουν ειδικές διατάξεις και πλαίσια σχετικά με το σύστημα υγείας και την περίθαλψη. 
Δεδομένου ότι πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας, οι 
μετανάστες/αλλοδαποί και οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, μόλις εγγραφούν 
(που είναι υποχρεωτικό), μπορούν να λάβουν ίση μεταχείριση και πλήρη ισότητα δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, ως πολίτες της χώρας που τους φιλοξενεί. Στην Κύπρο, το Γενικό Σύστημα Υγείας 
(ΓεΣΥ) είναι σε ισχύ για πρώτη φορά. Οι αιτούντες άσυλο αποκλείονται από αυτό το σύστημα υγείας 
και η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου 
συστήματος (Κάρτα Νοσοκομείου για πρόσβαση σε δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια ιατρικά 
ιδρύματα).6  

 

 

 

 
5 Νόμος 40/ 1998, Κανονισμοί και κανόνες μετανάστευσης σχετικά με την κατάσταση του αλλοδαπού, Κεφάλαιο II, 
Αρθρο. 36.  
6 Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων, Health Care (Κύπρος), AIDA. 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/cyprus/health-care 
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1.2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ο Νόμος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας (DDA) ορίζει ως άτομο με αναπηρία κάποιον «που έχει 
σωματική ή διανοητική ανεπάρκεια, η οποία έχει σημαντική και μακρόχρονη δυσμενή επίδραση 
στην ικανότητά του να εκτελεί φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες» (Disabled world, 2009). 
Άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες και να έχουν πρόσβαση στις 
διάφορες υπηρεσίες, όπως τα άτομα χωρίς αναπηρίες.    

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει σαφείς διατάξεις και νομοθετικά πλαίσια για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία να επωφελούνται από διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί «για να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία τους, την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή στην 
κοινότητα» (Άρθρο 26 από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) και ταυτόχρονα 
καταδικάζει κάθε διάκριση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει στρατηγικές και δράσεις 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εγκρίνοντας το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την 
Αναπηρία το 2003, ως συνέχεια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία που εγκρίθηκε το 
1996. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη δεκαετή Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010-2020, η οποία επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των εμποδίων σε οκτώ κύριους 
τομείς: προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική 
προστασία, υγεία και εξωτερική δράση.  

Στις χώρες των εταίρων του Έργου (Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία), υπάρχει μια 
ειδική νομοθεσία που ρυθμίζει και αναγνωρίζει τα άτομα με αναπηρία ως κατόχους δικαιωμάτων 
και ίσων ευκαιριών σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Οι συγκεκριμένοι νόμοι αποτρέπουν τις 
διακρίσεις σε βάρος ατόμων με αναπηρία και διασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Οι 
δημόσιες αρχές είναι αρμόδιες για την προώθηση των στόχων των νόμων αυτών και λαμβάνουν 
υπόψη όλες τις διατάξεις, όταν σχεδιάζουν νέα μέτρα και κανόνες για την κοινωνική ζωή.  

Η χρήση της νοηματικής γλώσσας για άτομα με προβλήματα ακοής και γλωσσικές δυσκολίες είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν με τις δημόσιες αρχές και να 
ασκούν τα δικαιώματά τους. Η νοηματική γλώσσα είναι ίση με την εθνική γλώσσα κάθε χώρας. Οι 
δημόσιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε είδος αναπηρίας. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Αναπηρίας είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016 (μεταξύ 
αυτών η Κύπρος και η Ιταλία), και δίνει την ευκαιρία σε άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, 
ψυχικές, πνευματικές ή αισθητηριακές δυσκολίες να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή, εφόσον η αναπηρία τους έχει πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.7 Ωστόσο, 

 
7 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020, EΕ κάρτα αναπηρίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139 
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η κάρτα αυτή δεν αλλάζει τα εθνικά κριτήρια πιστοποίησης ή τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τον 
ορισμό της αναπηρίας σε κάθε χώρα.  

Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και 
υπάρχει νομοθεσία και ειδικές διατάξεις για την πρόσληψή τους. Έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στην εργασία, την εκπαίδευση και τα κοινωνικά δρώμενα. Στην περίπτωση της 
Ισπανίας για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στο σχετικό νόμο που αφορά 
εξειδικευμένα κέντρα για την εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία. Αυτά τα κέντρα έχουν κύριο 
σκοπό την παραγωγή αγαθών και/ή υπηρεσιών, που στοχεύουν στην έμμισθη εργασία των ατόμων 
με οποιαδήποτε αναπηρία.8 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε όλες τις χώρες των εταίρων 
(Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία), η αρχή της ίσης μεταχείρισης αποτελεί τη βάση 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ισότητα στην εργασία.  Είναι σαφές πως αυτή η αρχή δεν 
πρέπει να εμποδίζει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την προσαρμογή της εργασίας και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας της εταιρείας, ανάλογα 
με τις συγκεκριμένες ανάγκες των εργαζομένων με αναπηρία.  

Τα άτομα με αναπηρία δεν αποκλείονται από την εκπαίδευση και το σύστημα υγείας. Η 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι προτεραιότητα όλων των χωρών των εταίρων (Ισπανία, 
Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία), με ειδικές διατάξεις και νόμους. Τα άτομα με αναπηρία έχουν 
δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση, όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν 
εξειδικευμένη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή δωρεάν εκπαίδευση σε εκπαιδευτικά 
κέντρα, όταν οι ανάγκες τους δε μπορούν να καλυφθούν σε κοινά σχολεία. Είναι σημαντικό, στην 
περίπτωση που ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να φοιτήσει σε κοινό σχολείο, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
να διασφαλίζουν ότι το σύστημα είναι κατάλληλο για αυτό το άτομο και να εγγυόνται υποστήριξη 
και κατάλληλες προσαρμογές για όσους χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον, αν μιλάμε για 
κοινό σχολείο, σε κάποιες χώρες (όπως στην Κύπρο9 ή τη Γερμανία10) υπάρχουν εκπαιδευτές 
Ειδικής Αγωγής, που είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Αυτές οι διατάξεις 
και τα νομοθετικά πλαίσια ισχύουν για οποιαδήποτε αναπηρία και για όλα τα επίπεδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος (από την Α/θμια μέχρι το Πανεπιστήμιο). 

Σχετικά με το σύστημα υγείας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε όλες τις χώρες των εταίρων, 
τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, σύμφωνα με το νομοθετικό 
πλαίσιο και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε χώρα. 

 
8 Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/2013, Κεφάλαιο VI (Τμήμα 3: Προστατευόμενη εργασία). 
9 Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ατόμων με αναπηρία, 2017, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία εξετάζει 
την αρχική έκθεση της Κύπρου, Ηνωμένα Έθνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21446&LangID=E 
10 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Ειδικές Ανάγκες και Εκπαιδευτική Εκπαίδευση, 2020. Πληροφορίες για τη Γερμανία- 
Συστήματα υποστήριξης και ειδικής παροχής https://www.european-agency.org/country-information/germany/systems-of-
support-and-specialist-provision 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2.1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 
11 Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης (EMF), 2009: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-
migration/european-migration-forum_en_en  
12 Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2014. Μια σαφής έκθεση για την εκπαίδευση μεταναστών στην Ευρώπη 
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2018/11/Agenda-and-Recommendations-for-Migrant-Education.pdf  
13 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων (EAEA): https://eaea.org/  
14 Γραφεία για μετανάστες και πρόσφυγες, κέντρα παροχής συμβουλών για μετανάστες: 
https://www.bamf.de/EN/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Migrationsberatungsstellen/migrationsberatungsstellen_node.html;
jsessionid=A394EE5637419D8D24991526E0E40E9E.internet281  
PRO ASYL der einzelfall zahlt, Τοπικά κέντρα παροχής συμβουλών για πρόσφυγες και μετανάστες: 
https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/ 

Κάθε χώρα, όπως εφαρμόζει συγκεκριμένη νομοθεσία για τη μετανάστευση και το άσυλο, πρέπει 
παράλληλα να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες και τις απαραίτητες διαδικασίες για πρόσβαση 
των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών βρίσκονται σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες, φόρουμ11, εκθέσεις12 και διαδικτυακές πύλες (όπως ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων European Association for the Education of Adults-EAEA).13   

Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 
διαδικτυακά, ώστε οι μετανάστες να ενημερώνονται για τα νέα, την ανθρωπιστική βοήθεια και/ή 
για θέματα σχετικά με την υγεία και την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή υπηρεσία 
δράσης για τους πολίτες (ECAS) είναι ένας τέτοιος οργανισμός και το όραμά του είναι να 
ενδυναμώσει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να δημιουργήσουν μια ισχυρότερη και χωρίς 
αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τα 
δικαιώματα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO) παρέχει σε όλους τους μετανάστες 
τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κοινά πρότυπα 
για τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και των απαραίτητων αιτήσεων. Υπάρχουν, επίσης, 
υποστηρικτικές υπηρεσίες και γραφεία που προσφέρουν βοήθεια σχετικά με τις οδηγίες, τους 
κανονισμούς και τη νομοθεσία.  

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα κέντρα παροχής συμβουλών για τη μετανάστευση, καθώς και 
οι δημόσιες αρχές παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες στους μετανάστες σε διαφορετικές 
γλώσσες (η αγγλική είναι υποχρεωτική γλώσσα). Ένα καλό παράδειγμα είναι η περίπτωση της 
Γερμανίας, όπου υπάρχουν κέντρα παροχής συμβουλών σε διάφορες πόλεις της χώρας και οι 
μετανάστες μπορούν να επισκεφθούν ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων για να βρουν το πιο 
κοντινό κέντρο.14  
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15 Help Refugees Work, UNHCR, Κύπρος https://www.helprefugeeswork.org/ 

Επίσης, υπάρχουν διαδικτυακές πλατφόρμες που βοηθούν μετανάστες και πρόσφυγες, παρέχοντας 
τους διαδικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες για κοινωνική υποστήριξη, εύρεση εργασίας, 
υπεράσπιση κτλ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορούν, 
επίσης, να βρουν χρήσιμες πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες των δημόσιων αρχών, οι οποίες 
είναι πάντα ενημερωμένες με τυχόν αλλαγές σε νόμους, νέα προγράμματα, χρηματοδοτήσεις ή 
ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Στην Κύπρο, η διαδικτυακή πλατφόρμα “Help Refugees Work” είναι μια πρωτοβουλία της  Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων, 
που προσφέρει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες εργασίας προσφύγων. Φέρνει σε 
επαφή πρόσφυγες που αναζητούν εργασία με εργοδότες και εκπαιδευτικούς παρόχους, εύκολα και 
αποτελεσματικά. Κύριος σκοπός και ιδέα είναι να υποστηρίξει την ένταξη των μεταναστών στην 
εργασία. Παρέχεται πρακτική άσκηση, καθοδήγηση σταδιοδρομίας, υποτροφίες, επαγγελματική 
εκπαίδευση και θέσεις εργασίας σε πρόσφυγες που πληρούν τις προϋποθέσεις κτλ.15  

Οι υπηρεσίες και τα τμήματα μετανάστευσης στις χώρες των εταίρων έχουν διαδικτυακές 
πλατφόρμες και ιστοσελίδες, όπου οι μετανάστες μπορούν να βρουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια 
όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, τις βίζες, τις κάρτες κτλ. και τα έντυπα 
αίτησής τους.  Αυτές οι υπηρεσίες περιέχουν, επίσης, συνδέσμους, που αναφέρονται στα αρμόδια 
κέντρα ή/και τα υπουργεία, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να μάθουν για τις 
διαδικασίες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς (π.χ. περίθαλψη, εκπαίδευση κ.λπ.). 

 

 



 
 

 
 

       

2019-1-ES01-KA204-064096 10 
 

Co-funded by the Erasmus+ 
programme of the European Union Project No: 2019-1-ES01-KA204-064096 

2.2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
16 Ακαδημαϊκό Δίκτυο των Ευρωπαίων Ειδικών στην αναπηρία (ANED) https://www.disability-europe.net/ 
17 EKKA- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ελλάδα http://www.ekka.org.gr/ 
18 Συμπληρωματικές συμβουλές ανεξάρτητης συμμετοχής (EUTB), Γερμανία https://www.teilhabeberatung.de/ 

Ακόμα και αν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και νομικά πλαίσια σε όλες τις χώρες των εταίρων 
(Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία) για τα άτομα με αναπηρία,  είναι απαραίτητη η 
παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους. 

Το Ακαδημαϊκό Δίκτυο των Ευρωπαίων Ειδικών στην αναπηρία (ANED) είναι μια διαδικτυακή πύλη 
που περιέχει πληροφορίες για την προσβασιμότητα, τις παροχές υγείας, τα δικαιώματα στην 
εκπαίδευση και την εργασία. Παρέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα για όλες 
τις Ευρωπαϊκές χώρες.16 Επιπλέον, υπάρχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που παρέχουν 
υπηρεσίες για κάθε είδος αναπηρίας και όλες τις σημαντικές πολιτικές που ισχύουν για τα άτομα 
με αναπηρία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για όλους τους τομείς της κοινωνίας. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διαδικασίες για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα τμήματα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία 
υπάγονται σε συγκεκριμένα Υπουργεία και ο στόχος τους είναι η προώθηση και η βελτίωση των 
δικαιωμάτων των ατόμων αυτών. Παρέχουν έντυπα αιτήσεων για συγκεκριμένες διαδικασίες 
σχετικά με το δημόσιο τομέα και λεπτομερή κείμενα για τα κριτήρια που απαιτούνται για την 
πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε ορισμένες χώρες, υπάρχει η Επιτροπή για τις υποθέσεις 
των ατόμων με αναπηρία, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων, επηρεάζει τις 
πολιτικές αποφάσεις και προωθεί την ιδέα της ένταξης (όπως στη Γερμανία).  

Εκτός από το δημόσιο τομέα, υπάρχουν ειδικά κέντρα και οργανισμοί κοινωνικών υπηρεσιών, που 
παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
δίνουν ειδική βοήθεια, όπως το ελληνικό «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης».17 Προσφέρουν 
24ωρη έκτακτη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες ατόμων, φροντίδα και 
αλληλεγγύη.  

Μια καλή πρωτοβουλία είναι η Γερμανική δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα EUTB18 
(συμπληρωματικές συμβουλές ανεξάρτητης συμμετοχής ) που υποστηρίζει και συμβουλεύει άτομα 
με αναπηρία,  άτομα που κινδυνεύουν να αποκτήσουν αναπηρία, αλλά και τους συγγενείς τους σε 
θέματα αποκατάστασης και ένταξης.  Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες για αυτά τα άτομα, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια ανεξάρτητη ζωή 
και να αποκτήσουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

Γενικά, οι χώρες των εταίρων (Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία) έχουν ένα σύστημα, 
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την παροχή σημαντικών πληροφοριών. Υπάρχουν διατάξεις για 
τις σχετικές διαδικασίες σε όλους τους τομείς, για το σύστημα υγείας, την εκπαίδευση, και τις 
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υπηρεσίες πολιτών. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα, οι οργανισμοί που ασχολούνται με άτομα με 
αναπηρία, συνεργάζονται με άλλους οργανισμούς σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
προωθήσουν τα δικαιώματα και να δώσουν ευκαιρίες σε αυτά τα άτομα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

3.1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 
19 European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion: Social protection &social inclusion: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750 
20 Welcome App Germany: http://welcome-app-concept.de/en/ 
21 Reception Guide of Catalonia: http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/en/Main/Home.jsp.html 

Το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 
τομείς για την προώθηση της ένταξης και της ισότητας των μεταναστών και των ατόμων με 
αναπηρία. Οι οργανωμένες δημόσιες ή ιδιωτικές κοινωνικές υπηρεσίες για τη βοήθεια των ομάδων 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όπως οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο/ πρόσφυγες, 
μπορούν να τους προστατεύσουν και να ενδυναμώσουν τη φωνή τους στη κοινότητα.  

Η ΕΕ έχει σχεδιάσει συστήματα κοινωνικής προστασίας για την προστασία των πολιτών της. Έχουν 
σχεδιαστεί ειδικές στρατηγικές για κοινωνική ένταξη και ισότητα καθώς και πολιτικές. 19 Το 
γραφείο του Ερυθρού Σταυρού της ΕΕ, για παράδειγμα, είναι ένας από τους οργανισμούς που 
εξετάζει όλες τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην 
επικράτεια της ΕΕ.  Προωθεί εγχειρίδια και στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη τους και εξηγεί 
πως λειτουργεί ο Ερυθρός Σταυρός για τους μετανάστες σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές να αυξήσουν την υποστήριξη τους και να 
διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών.   Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 
Ερυθρός Σταυρός συνεργάζεται στενά με το τοπικό επίπεδο και με κάθε χώρα ξεχωριστά, καθώς η 
κοινωνική ένταξη πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, ο Ερυθρός Σταυρός ΕΕ 
προσπαθεί να εργαστεί και να ξεπεράσει τις νομικές προκλήσεις (που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην πρόσβαση στην απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση κλπ.) που 
υπάρχουν.    

Σε εθνικό επίπεδο, οι χώρες εταίροι διαθέτουν επίσης υπηρεσίες και γραφεία ασύλου και 
μετανάστευσης. Η ευθύνη τους είναι κυρίως να εξετάσουν τους ισχυρισμούς προστασίας και να 
εφαρμόσουν τις εθνικές νομοθεσίες και υποχρεώσεις σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος 
του πρόσφυγα.  Σημαντικές πρωτοβουλίες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, είναι 
διαθέσιμες στην πλειονότητα των χωρών. Υπάρχουν διαθέσιμες διαδικτυακές πλατφόρμες, πύλες 
ή/ και οδηγοί όπου οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορούν να βρουν χρήσιμες και βασικές 
πληροφορίες σχετικά με τη ζωή, τον προσανατολισμό και τις διαδικασίες μετανάστευσης και 
ένταξης (π.χ. “The Welcome App Germany20” και/ ή “Η ιστοσελίδα υποδοχής της Καταλονίας21” 
στην Ισπανία). Τα αρμόδια Υπουργεία παρέχουν επίσης ολοκληρωμένα προγράμματα και έργα για 
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22 Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (OBERAXE): http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/en/   

την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της ψυχολογικής ευημερίας αυτών των κατηγοριών 
παρέχοντας βοήθεια και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  

Μια άλλη μεγάλη πρωτοβουλία είναι το Ισπανικό Παρατηρητήριο για τον ρατσισμό και την 
ξενοφοβία (OBERAXE22). Συγκεντρώνει πληροφορίες για έργα, πόρους, εκθέσεις κλπ. που 
προωθούνται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οντότητες για 
να προσφέρουν πληροφορίες και να παρακινήσουν το κοινό στην καταπολέμηση του ρατσισμού, 
των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Η πρωτοβουλία 
αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με πολιτικούς οργανισμούς, οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, και ιδρύματα τόσο της ΕΕ όσο και διεθνώς.  

Επιπλέον, διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε αρκετές χώρες της ΕΕ (όπως ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης- ΔΟΜ) συνεργάζονται στενά με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς 
εταίρους για να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη, να προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία σε 
θέματα μετανάστευσης και να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες και πρόσφυγες 
που έχουν ανάγκη.  
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3.2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 
23 European Centre for Social Welfare Policy and Research: https://www.euro.centre.org/aboutus  
24 European Social Network: https://www.esn-eu.org  
25 SIPROIMI, Italy: https://www.sprar.it/english 

Όπως στη περίπτωση των μεταναστών, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν ευάλωτες ομάδες της 
κοινωνίας, έτσι το σύστημα πρόνοιας και προστασίας υποστηρίζει την ένταξη τους στη κοινωνία. 
Τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο στην ατζέντα των περισσότερων χωρών 
της κοινοπραξίας και παρέχουν προγράμματα και οικονομική βοήθεια για τη διευκόλυνση της ζωής 
των ατόμων με αναπηρία στην επικράτεια τους.  

Σε επίπεδο ΕΕ, διαδικτυακές πλατφόρμες, πύλες και δίκτυα προωθούν τα δικαιώματα αυτών των 
ανθρώπων και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Διάφορα κέντρα σε όλη την 
Ευρώπη είναι υπεύθυνα για τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και για τη φωνή των ατόμων με 
αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.23 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε δίκτυα όπως το “Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Δίκτυο24” που παρέχει μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, κοινωνικές υπηρεσίες στην 
Ευρώπη και πέραν αυτής. Αποτελείται από 20 εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς που 
αποτελούνται κυρίως από διευθυντές κοινωνικών υπηρεσιών. Συνδέουν την τοπική και πρακτική 
εμπειρία με τη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών για να ενδυναμώσουν τους χρήστες των κοινωνικών 
υπηρεσιών προωθώντας τη διασφάλιση ποιότητας στη διαχείριση των υπηρεσιών.  

Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν διάφορα κέντρα, οργανισμοί και δίκτυα που είναι υπεύθυνα για την 
προώθηση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 
τομέα.  Υπάρχουν μεγάλες πρωτοβουλίες στις χώρες της κοινοπραξίας, όπου οι οργανισμοί που 
παρέχουν ιατρική περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, επαγγελματική θεραπεία για όσους έχουν ανάγκη 
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγείας, όπως στην Ελλάδα (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ηπείρου). Το “SIPROIMI25” στην Ιταλία είναι επίσης μια μεγάλη πρωτοβουλία, ένα 
δίκτυο τοπικών αρχών που ο κύριος στόχος τους είναι να παρέχουν υποστήριξη παρέχοντας 
μεμονωμένα προγράμματα που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να ξαναβρούν την αίσθηση της 
ανεξαρτησίας και να απολαύσουν τη συμμετοχή τους στη ζωή της Ιταλίας (απασχόληση, στέγαση, 
πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις).  

Στο δημόσιο τομέα, υπάρχουν επίσης λεπτομερείς πληροφορίες και σαφείς οδηγίες σχετικά με την 
αποτελεσματικότερη ένταξη αυτών των ομάδων στην κοινωνία. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, υπάρχουν αρμόδια τμήματα για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία 
και χάρτες πλοήγησης που τους βοηθούν να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
26 European Commission, European Disability strategy 2010-2020: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484 
27 Ferri, D. & Favalli, S. (2018). Web Accessibility for people with disabilities in the European Union: Paving the road to 
social inclusion, Societies 8(2). Retrieved from: https://www.mdpi.com/2075-4698/8/2/40 
28 European Network for Accessible Tourism (ENAT): https://www.accessibletourism.org/ 
29 Asccesable: disabled accessible travel: https://disabledaccessibletravel.com/services-for-an-accessible-holiday/  

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά πολλά προβλήματα όσον αφορά την 
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.  Δεν υπάρχουν πάντα 
κατάλληλα σχεδιασμένοι χώροι και εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρίες και τις περισσότερες 
φορές δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις καθημερινές εργασίες και τα καθήκοντα τους.  Για το 
λόγο αυτό, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας θα πρέπει να υπάρχει 
σαφής παροχή των κατευθυντήριων γραμμών και πληροφοριών σχετικά με τη καθοδήγηση και τα 
καθήκοντα οντοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε τα αγαθά και οι υπηρεσίες τους να 
είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.  

Ξεκινώντας από το επίπεδο της ΕΕ, μια σημαντική πρωτοβουλία είναι η «Ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αναπηρία 2010-2020» 26, όπου υπάρχει βασική δέσμευση για «διασφάλιση της 
προσβασιμότητας σε αγαθά, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων υπηρεσιών και 
βοηθητικών συσκευών για άτομα με αναπηρίες» και η πρόοδος σε αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θεωρείται ως «προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη κοινωνία και την οικονομία» (Priestley, 
2013, σελ.2).  Υπάρχουν γενικές υποχρεώσεις και ειδικές απαιτήσεις σε δημόσια κτίρια, μεταφορές 
και άλλες υπηρεσίες και προϊόντα καταναλωτών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.  Επιπλέον, καθώς 
η τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσβασιμότητα 
των πολιτών της ΕΕ στους κανονισμούς, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που παρέχει η ΕΕ, 
υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο.  Η «ψηφιακή ένταξη» 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε επίπεδο ΕΕ και για αυτόν τον λόγο, έχει αναληφθεί μια σειρά 
δράσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο, που καθιστούν τους ευρωπαϊκούς 
ιστότοπους προσβάσιμους σε άτομα με αναπηρία.27  

Επιπλέον, διάφορες διαδικτυακές πύλες παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με 
προσβάσιμους προορισμούς και πόλεις για την προώθηση του τουρισμού. Τέτοιες πύλες είναι το 
“ENAT28” ή “Accessable29”, και στοχεύουν στη δημιουργία ξεναγήσεων  χωρίς φραγμό για άτομα με 
αναπηρία με τους φίλους τους, την οικογένεια κλπ. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Προσβάσιμο 
Τουρισμό (ΕΝΑΤ) εργάζεται για να κάνει τον τουρισμό στην Ευρώπη προσβάσιμο για όλους,  
παρέχοντας τις Ευρωπαϊκές προσβάσιμες πόλεις που παρέχουν ένα καλό επίπεδο πρόσβασης τόσο 
στον πολίτη με αναπηρία όσο και στους τουρίστες για όλες τις ηλικίες και ικανότητες.  Επίσης, αυτή 
η πύλη παρέχει και δημοσιεύει τα προφίλ των χωρών που επιθυμούν να παρουσιάσουν τα 
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30 Italian Union of the blind and visually impaired. The Italian Disability Forum: 
https://www.uiciechi.it/AttivitaInternazionali/fid.asp 
31 AMiD: Access to services for Migration with Disabilities: https://amidproject.eu/en/ 
32 Handicap International. Project: Crossroads/Escape. Migration. Disability: https://handicap-international.de/de/crossroads/ 

επιτεύγματα τους και τις καλές πρακτικές τους σχετικά με τις προσπάθειες τους να βελτιώσουν την 
προσβασιμότητα.  

Σε εθνικό επίπεδο, οι χώρες διαθέτουν νομοθετικά πλαίσια, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στους διάφορους τομείς της κοινωνίας.  Η 
Ευρωπαϊκή στρατηγική για αναπηρία βοηθά επίσης τα μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν μια κοινή 
γραμμή για τη θέσπιση και την παροχή των απαραίτητων προϋποθέσεων προσβασιμότητας, έτσι 
ώστε όλα τα κτίρια, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες κλπ. να εγγυώνται ίσες ευκαιρίες και αυτονομία 
αυτών των ατόμων.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, στην πλειονότητα των χωρών της 
κοινοπραξίας, οι βασικοί κανονισμοί σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 
καλύπτουν κυρίως τα δημόσια ιδρύματα και υπηρεσίες.  Είναι επίσης σαφές, ότι ακόμη κι αν 
υπάρχουν ειδικές διατάξεις και κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΕ, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα 
να δημιουργήσει τα πλαίσια της, και γι’ αυτόν τον λόγο, σε ορισμένες χώρες, τα άτομα με αναπηρία 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στις 
δημόσιες συγκοινωνίες, υγεία, απασχόληση κλπ.   

Διάφορες ομοσπονδίες, οργανώσεις και ενώσεις εργάζονται για να αλλάξουν και να βελτιώσουν 
αυτές τις συνθήκες διαβίωσης παρέχοντας επίσης πολιτική εκπροσώπηση. Το «Ιταλικό Φόρουμ για 
την Αναπηρία», για παράδειγμα, συγκεντρώνει οργανισμούς εθνικής φύσης, που εκπροσωπούν 
άτομα με αναπηρία ή και τα μέλη των οικογενειών τους που αγωνίζονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων αυτών των ατόμων30. Αυτός ο τύπος φόρουμ, εργάζεται για να υποβάλει προτάσεις 
και να έχει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη ζωή και τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, οι ειδικές διατάξεις για τη προσβασιμότητα δεν πρέπει να 
περιορίζονται μόνο για τους πολίτες μιας χώρας, αλλά και για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 
με αναπηρία. Το  “AMiD31” για παράδειγμα, είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο επιτρέπει την 
πρόσβαση για μετανάστες με αναπηρία και υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση της 
υποδοχής και ένταξης αιτούντων άσυλο και των μεταναστών με αναπηρία στην ΕΕ.  Αυτό το 
εργαλείο αξιολόγησης κατάρτισης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Κύπρο, έχει σχεδιαστεί για τον 
εντοπισμό και την αξιολόγηση των αναπηριών των μεταναστών. Στοχεύει επίσης στη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.  

Μια άλλη μεγάλη πρωτοβουλία είναι το έργο “Crossroads, Escape. Migration. Disability” 
αναπτύχθηκε από έναν γερμανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, Handicap International. Ο κύριος 
στόχος αυτού του έργου και της οργάνωσης είναι να οικοδομήσει βασικές δομές με αντίκτυπο σε 
εθνικό επίπεδο στους τομείς της δικτύωσης και της υπεράσπισης, της ανάπτυξης ικανοτήτων και 
της ενδυνάμωσης των προσφύγων με αναπηρία 32. Στον τομέα της υπεράσπισης, συντονίζουν 
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επίσης τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου οργανισμών που εργάζονται για τη μετανάστευση και 
την αναπηρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
33 Caritas Europa: https://www.caritas.eu/ 
34 Article 19 (ex. Article 13 TEC): PART TWO: Non Discrimination and citizenship of the Union. Available here: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:EN:HTML 

Τόσο οι μετανάστες, οι πρόσφυγες όσο και τα άτομα με αναπηρία είναι ευάλωτες ομάδες της 
κοινωνίας και μιας κοινότητας. Όπως αναφέρεται στα προηγούμενα κεφάλαια, διάφοροι 
οργανισμοί και κέντρα εργάζονται για τα δικαιώματα αυτών των ατόμων και προωθούν την ένταξη 
τους στη κοινωνία.  

Ορισμένοι οργανισμοί και φόρουμ δραστηριοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο και 
έχουν γραφεία αντιπροσωπείας σε πολλές χώρες.  Αυτοί οι οργανισμοί, είναι για παράδειγμα, το 
“Caritas EU”, το οποίο αποτελείται από ένα δίκτυο οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, 
εκπροσωπείται σε 46 ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ 
και της συντριπτικής πλειονότητας των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης) και είναι ένας 
από τους σημαντικότερους κοινωνικούς παράγοντες στην Ευρώπη.   Ο κύριος στόχος του δικτύου 
είναι η συνεργασία με ανθρώπους όλων των θρησκειών για τον τερματισμό της φτώχειας και την 
προώθηση της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων.33  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) είναι η φωνή της μη τυπικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Η EAEA είναι μια ΜΚΟ με 133 οργανώσεις μέλη σε 43 χώρες 
και εκπροσωπεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια μαθητές σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος 
είναι να παρέχει πρόσβαση και συμμετοχή στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων για όλους, 
προωθώντας τη διαπολιτισμική μάθηση, την ένταξη, την ισότητα στην εκπαίδευση και γενικά, την 
κοινωνική ένταξη κλπ.  

Σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχουν διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες με φόρουμ και ενώσεις που 
ασχολούνται με θέματα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων. Προωθούν την υπεράσπιση της 
φυλετικής ισότητας και διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
φορέων με τα ίδια οράματα στην Ευρώπη.  Ο «Ευρωπαϊκός Νόμος ERA», από το 2003 διοργανώνει 
κάθε χρόνο μια σειρά σεμιναρίων αφιερωμένων στις οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 19 ΣΛΕΕ σχετικά με την απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και επίσης στην απασχόληση σχετικά με τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις34.  

Σε εθνικό επίπεδο, οι χώρες εταίροι, δείχνουν αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες και έμπνευση για την 
ένταξη τόσο των μεταναστών όσο και των ατόμων με αναπηρία στη κοινωνία.   Εκτός από τα εθνικά 
συμβούλια και τις εθνικές οργανώσεις που συνεργάζονται στενά με άτομα με αναπηρίες και είναι 
ευρέως γνωστά, διάφορες ΜΚΟ και οργανώσεις από ιδιωτικές και ανεξάρτητες (ατομικές) 
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35 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Diakonie Deutschland e.V. 
36 Associazione Frantz Fanon: https://associazionefanon.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=it 
37 Babel-Mental Health Unit for Immigrants: 
https://associazionefanon.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=it 
38 Iliaktida MAKE: https://iliaktida-amea.gr/en/about/ 

πρωτοβουλίες έχουν επιτύχει. Ορισμένοι οργανισμοί εστιάζουν σε άτομα με αναπηρία (όπως 
τυφλοί, κωφοί κλπ.) και επικεντρώνονται κυρίως στην κοινωνική τους ένταξη.  Επιπλέον, οι 
εκκλησίες και οι θρησκευτικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ένταξη αυτών 
των ομάδων παρέχοντας τους βοήθεια και υποστήριξη (πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες υπάρχουν 
στη Γερμανία35). Προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε 
άτομα που περιθωριοποιούνται, σε ηλικιωμένους κλπ.   

Στην Ιταλία, η “Ένωση Frantz Fanon (AFF)36” και στην Ελλάδα το, “BABEL37” φέρνει κοντά 
επαγγελματίες με διαφορετικό υπόβαθρο, όπως ψυχολόγους, ψυχίατρους, εκπαιδευτικούς κλπ. 
που ενδιαφέρονται για την υγεία, τη μετανάστευση και τον πολιτισμό και δεσμεύονται για την 
ανάπτυξη κλινικών παρεμβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας των μεταναστών.   Κάτι πολύ 
παρόμοιο είναι η «Συνομοσπονδία Ψυχικής Υγείας της Ισπανίας» αλλά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
σε άτομα με ψυχικές διαταραχές και τις οικογένειες τους.  

Επιπλέον, ορισμένοι οργανισμοί συνεργάζονται στενά με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς και 
προωθούν την προστασία και την ένταξη των ατόμων αυτών.  Ένα καλό παράδειγμα είναι ο 
Ελληνικός οργανισμός “Iliaktida38” ο οποίος είναι φορέας της κοινωνίας των πολιτών που 
δημιουργήθηκε μέσω των αναγκών της τοπικής κοινότητας στον νησί της Λέσβου, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της παροχής απασχόλησης και 
εξατομικευμένων συμβουλών σε άτομα με αναπηρίες και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

 



 
 

 
 

       

2019-1-ES01-KA204-064096 20 
 

Co-funded by the Erasmus+ 
programme of the European Union Project No: 2019-1-ES01-KA204-064096 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες του συγκεκριμένου 
εγγράφου, μπορούν να συναχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

I. Από την άποψη των «αναγκών», υπάρχει σαφής συναίνεση ότι η περαιτέρω έρευνα και 
κατάρτιση σχετικά με την ενδυνάμωση των μεταναστών με αναπηρία είναι κοινωνική 
απαίτηση. Μεταξύ των πόρων που εντόπισαν οι οργανώσεις/ εταίροι, οι πόροι που 
σχεδιάστηκαν ειδικά για μετανάστες με αναπηρία ήταν δύσκολο να εντοπιστούν ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπήρχαν.  

II. Από πολιτική σκοπιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
αναπηρία 2010-2020, που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να 
μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία 
και την οικονομία. Η στρατηγική για την αναπηρία οδήγησε σε ορισμένα έργα, όπως το σχέδιο 
της ΕΕ για την κάρτα αναπηρίας. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία αξιολόγησης της 
στρατηγικής το 2019.  

III. Από την άποψη της εφαρμογής, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα στη γνώση και τη παροχή για 
τους μετανάστες με αναπηρία. Υπάρχουν μια σειρά πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που 
είναι διαθέσιμα σε διεθνές, ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο που εστιάζουν είτε στην ένταξη 
μεταναστών ή ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν πολύ λίγες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με την εμπειρία και το καθεστώς των μεταναστών και των προσφύγων με αναπηρία, εκτός 
από ανεπίσημα στοιχεία και τις ατομικές εκθέσεις. Ως εκ τούτου, η κύρια συμβολή (και 
πρόκληση) του προγράμματος inclEUsion θα είναι η προσαρμογή και η ενίσχυση των 
υφιστάμενων εκπαιδευτικών πολιτικών, κατευθυντήριων γραμμών και υλικού, ώστε το 
διαδικτυακό μάθημα για εκπαιδευτές ενηλίκων να ενισχύσει αποτελεσματικά την ικανότητα 
των εκπαιδευτών που σχεδιάζουν να προσφέρουν μαθησιακές δραστηριότητες σε 
μετανάστες με αναπηρία.   
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