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ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 
 

ΤΗΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

_ έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 13 αυτής, 

_ έχοντας υπόψη το άρθρο 1, εδάφιο (δ) του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, 

_ έχοντας υπόψη τη νέα οδηγία του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου 
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία1, 

_ έχοντας υπόψη τον υφιστάμενο Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την Απασχόληση 
Ατόμων με Αναπηρίες που ενέκρινε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον 
Ιανουάριο του 20002,  

_ έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2003 επί του 
αναθεωρημένου Οδηγού Ορθής Πρακτικής για την Απασχόληση των Ατόμων με 
Αναπηρία, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

(1) το συμβουλευτικό έγγραφο της Επιτροπής για τη βελτίωση των εργασιακών ρυθμίσεων 
και των προοπτικών σταδιοδρομίας για τα άτομα με αναπηρίες3 προβλέπει ότι «πρέπει 
να υιοθετηθεί μια πιο ενεργή προσέγγιση για την εφαρμογή, αξιολόγηση και εποπτεία 
του κώδικα ορθής πρακτικής, με μεγαλύτερη εμπλοκή του προσωπικού με ειδικές 
ανάγκες», 

(2) οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2000, στις οποίες κατέληξε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999, επισημαίνουν 
την ανάγκη προώθησης μιας αγοράς εργασίας που θα ευνοεί την κοινωνική 
ενσωμάτωση, χαράζοντας μια συνεκτική δέσμη πολιτικών που θα αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ομάδων όπως τα άτομα με αναπηρίες, 

(3) η οδηγία του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και οι κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση το 2000 δεν ισχύουν για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, η Επιτροπή 
δήλωσε κατά την μεταρρύθμιση ότι πρέπει να «προσφέρει στο προσωπικό της 
ευκαιρίες και επίπεδα προστασίας σε αυτούς του τομείς, τουλάχιστον ίδια με αυτά που 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη», 

                                                 
1  2000/78/EΚ. 
2  PE 282.903/ΠΡΟΕΔΡ. 
3  SEC (2000) 2084/4 



(4) το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2005 για τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2006 και το 
προσχέδιο προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα να προβούν, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2005, σε επισκόπηση των μέτρων που 
έλαβαν προκειμένου να υπερπηδήσουν τα εμπόδια ως προς την ίση μεταχείριση, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που 
προσφέρει ο νέος Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης, 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 
 

 

Άρθρο 1 - Εισαγωγή 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στην 
απασχόληση στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. Μια δημόσια διοίκηση η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της κοινότητας που υπηρετεί είναι πιο ικανή να παρέχει υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας στους ευρωπαίους πολίτες. Εκτός των αντικειμενικών πλεονεκτημάτων της 
ισότητας, όλες οι οργανώσεις που δηλώνουν προοδευτικές και εκσυγχρονιστικές πρέπει να 
επιδιώκουν τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής ολόκληρου του δυναμικού 
τους, με την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης. 

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές δείχνουν ότι πολύ λίγα άτομα με αναπηρία απασχολούνται σε 
σύγκριση με το συνολικό αριθμό όσων τέτοιων ατόμων βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασκούν πολιτική με σκοπό την προώθηση ικανού εργατικού 
δυναμικού με ανομοιογενή σύνθεση, τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την 
ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με αναπηρία, την εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο 
εργασίας και την ενθάρρυνση νοοτροπίας βασισμένης σε δίκαιες πρακτικές και συμπεριφορές 
στο χώρο εργασίας. 

Ακολουθώντας αυτή την πολιτική, πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Για μία Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες»5. Πρέπει 
επίσης να εφαρμοστεί η αρχή του "σχεδιασμού για όλους". Η αρχή αυτή είναι μια σχετικά 
νέα προσέγγιση η οποία συνίσταται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά 
κανονικών προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων και περιβαλλόντων, στα οποία έχει 
πρόσβαση ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα χρηστών. Εάν δεν εφαρμόζεται η αρχή του 
"σχεδιασμού για όλους" και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπων κατά τον 
προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την προσαρμογή των περιβαλλόντων, ορισμένα άτομα θα 
βρεθούν χωρίς λόγο σε κατάσταση εξάρτησης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σκοπός του παρόντος ΟΔΗΓΟΥ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ είναι να αποσαφηνίσει την πολιτική 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία 
και να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
εκπληρώνουν τις νόμιμες και καταστατικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με ορθές πρακτικές όσον αφορά 
τις ίσες ευκαιρίες. Για το σκοπό αυτό, θα κατανεμηθούν εκ νέου επαρκείς πόροι, όπου αυτό 

                                                 
4  A6-0043/2005, παράγραφος  9.  
5  COM(2000) 284 τελικό της 12.05.2000 



είναι αναγκαίο, από το σύνολο των Γενικών Διευθύνσεων και των υπηρεσιών, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος οδηγού ορθής πρακτικής. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ6 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την ίση μεταχείριση, χωρίς 
καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με την υιοθέτηση κανόνων, 
πολιτικών, πρακτικών και συμπεριφορών στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες η 
συμπεριφορά απέναντι στους εργαζομένους χαρακτηρίζεται από εκτίμηση και σεβασμό 
και μπορούν αυτοί να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους και να ακολουθήσουν τη 
σταδιοδρομία της επιλογής τους. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται εργασιακό περιβάλλον χωρίς 
διακρίσεις ούτε παρενόχληση, στο οποίο τα εμπόδια στη συμμετοχή εντοπίζονται και 
εξαλείφονται. Αυτές οι αρχές βοηθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προσελκύουν και 
να διατηρούν τα ικανότερα άτομα για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
ευρωπαίους πολίτες. 

Για την επίτευξη αυτών των προτύπων θα προστεθούν στον αναθεωρημένο Κανονισμό 
Υπηρεσιακής Κατάστασης οι ακόλουθες νέες διατάξεις σχετικά με την απασχόληση ατόμων 
με αναπηρία7: 

"... ένα άτομο θεωρείται ότι έχει αναπηρία όταν έχει μια σωματική ή πνευματική βλάβη η οποία 
είναι μόνιμη ή μπορεί να γίνει μόνιμη. Η βλάβη αυτή διαπιστώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 33. 

Ένα άτομο με αναπηρία πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 
στοιχείο ε), όταν είναι σε θέση να εκτελέσει βασικά καθήκοντα της εργασίας του, εφόσον έχουν 
γίνει εύλογες προσαρμογές. 

Ως εύλογη προσαρμογή σε σχέση με τα βασικά καθήκοντα μιας εργασίας, νοείται η παροχή ή 
προσαρμογή εργαλείων, υπηρεσιών ή θέσεων εργασίας, ή η τροποποίηση ορισμένων πρακτικών 
ή διαδικασιών, ώστε να βοηθηθεί το άτομο με αναπηρία να ασκήσει αποτελεσματικά τα 
καθήκοντά του χωρίς αυτό να επιβαρύνει υπερβολικά την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή". 
 
 

                                                 
6 Οι λόγοι των διακρίσεων" που εκτίθενται στην παρούσα δήλωση πολιτικής είναι εκείνοι που προτείνεται να 
περιληφθούν στο σχέδιο αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που πρόκειται να εγκριθεί τον 
Ιούνιο 2004. 

7 Η Νομική Υπηρεσία επεσήμανε ότι "... η αλλαγή στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης όλων των 
αναφορών αρσενικού γένους σε αναφορές ουδέτερου γένους είναι εντελώς άσκοπη από νομικής απόψεως και 
μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Γενικά, το αρσενικό γένος ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να 
περιλαμβάνει και το θηλυκό εκτός εάν προκύπτει το αντίθετο. Ο κίνδυνος που συνεπάγεται η αλλαγή του 
ονόματος είναι [ η παράλειψη ] να αντικατασταθεί μία ή περισσότερες αναφορές. Αυτό μπορεί να έχει το 
στρεβλωτικό αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα για ερμηνείες a contrario... " Κατά συνέπεια, ενώ ο οδηγός 
συντάσσεται για όρους ουδέτερους όσον αφορά τα φύλα, αυτό δεν θα ισχύει για τα αποσπάσματα των 
νομικών κειμένων. 

 



Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής του οδηγού 
Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο εκείνα των οποίων η αναπηρία είναι εμφανής. 
Πολυάριθμες αναπηρίες δεν είναι εμφανείς, αλλά απαιτούν παρ’ όλα αυτά ορισμένες 
προσαρμογές στο περιβάλλον. Αναγνωρίζεται επίσης ότι η ίδια αναπηρία μπορεί να έχει 
πολλούς βαθμούς σοβαρότητας και να προσβάλλει ένα άτομο σε διαφορετικό βαθμό σε 
διάφορες χρονικές περιόδους και ότι μια αναπηρία μπορεί να είναι προσωρινή.  

Ο παρών οδηγός καλύπτει τα άτομα με αναπηρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
πρόσληψης, τα άτομα με αναπηρία τη στιγμή της πρώτης τοποθέτησης και εκείνα των οποίων 
η αναπηρία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα καταβάλλουν προσπάθειες για την προσαρμογή τους σε όλες τις νέες 
καταστάσεις κατά τρόπο θετικό και ανοικτό.  

Το πεδίο εφαρμογής του οδηγού δεν καλύπτει θέματα όπως η ειδική αποζημίωση που 
χορηγείται στα άτομα με αναπηρία ή ο ειδικός προϋπολογισμός για τα παιδιά υπαλλήλων με 
αναπηρία και τα σχετικά σχολικά επιδόματα. 
 
 

Άρθρο 3 - Προσαρμογές που σχετίζονται με την εργασία 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασκούν πολιτική με σκοπό να εξασφαλίσουν εύλογες 
προσαρμογές στην απασχόληση, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία και των θεσμικών οργάνων. Για τους σκοπούς του παρόντος οδηγού, τα 
θεσμικά όργανα πρέπει να αποδείξουν ότι η πραγματοποίηση των αναγκαίων 
προσαρμογών συνεπάγεται πολύ μεγάλη επιβάρυνση.  

Τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν απαιτούν κανένα είδος ειδικής βοήθειας ή 
προσαρμογής για την εκτέλεση της εργασίας τους. Ωστόσο, η ίδια εργασία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους και να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα. Συνεπώς, 
η παροχή της δυνατότητας σε ένα μέλος του προσωπικού να εκτελέσει ορθά τα καθήκοντα 
του με την πραγματοποίηση προσαρμογών που σχετίζονται με την εργασία, συνάδει πλήρως 
με την αρχή της αξιοκρατίας. Για να εξασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση 
προσαρμογών στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι, τα θεσμικά όργανα πρέπει 
να προβλέψουν μερικές από τις γνωστές βασικές ανάγκες σύμφωνα με την αρχή του 
"σχεδιασμού για όλους", ιδίως όταν δημιουργούνται νέες υποδομές. 

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία αναφέρει ότι ο εργοδότης λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, 
ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε το άτομο 
με αναπηρία να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να ασκεί ή να προάγεται στο 
επάγγελμα του, ή προκειμένου να του παρέχεται εκπαίδευση, αρκεί τα μέτρα αυτά να μη 
συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Αυτή είναι επίσης η βάση της 
πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις προσαρμογές που συνδέονται 
με την εργασία. 

Οι προσαρμογές εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

• πρόσληψη, επιλογή και διορισμός,  
• εξέλιξη της σταδιοδρομίας,  
• επιμόρφωση και 
• προαγωγή, μετατάξεις και όλες οι άλλες παροχές 
• κοινωνικές σχέσεις στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων. 



Οι προσαρμογές επιτρέπουν την αλλαγή της θέσης εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• εκ νέου καθορισμό των καθηκόντων,  
• αγορά ή τροποποίηση του εξοπλισμού,  
• ευέλικτη οργάνωση της εργασίας. 

Οι αναγκαίες προσαρμογές καθορίζονται βάσει των ειδικών αναγκών του ατόμου και 
κανονικά πραγματοποιούνται. Εάν η πραγματοποίηση των προσαρμογών συνεπάγεται 
δυσανάλογη επιβάρυνση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αυτά μπορούν να απορρίψουν 
την προσφορά μιας θέσης εργασίας σε ένα άτομο με αναπηρία. Η εκτίμηση αυτού που 
αποτελεί δυσανάλογη επιβάρυνση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να γίνεται βάσει 
αυστηρών προτύπων τα οποία πρέπει να καθοριστούν. Αυτό θα γίνει με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος άσκησης διοικητικών προσφυγών. 
 
 

Άρθρο 4 - Πρόσληψη 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εφαρμόζουν την πολιτική για τις ίσες ευκαιρίες και την 
αξιοκρατική επιλογή με τη διοργάνωση δίκαιων και ανοικτών διαγωνισμών. Οι διαδικασίες 
πρόσληψης και επιλογής προσαρμόζονται ώστε να μην αδικούνται οι υποψήφιοι με 
αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα με 
θετική αναφορά στην πολιτική για τις ίσες ευκαιρίες στις προκηρύξεις κενών θέσεων και με 
τη διάδοση προκηρύξεων μελλοντικών διαγωνισμών σε ειδικές δημοσιεύσεις και οργανώσεις 
όπως το ευρωπαϊκό φόρουμ ατόμων με αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί ΜΚΟ ομάδων 
ατόμων με αναπηρία στα κράτη μέλη, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της 
Εκπαίδευσης στον τομέα των Ειδικών Αναγκών. Θετικές ενέργειες θα πρέπει να συνεχιστούν 
επίσης στον τομέα της πρόσληψης ασκουμένων σε διοικητικές υπηρεσίες καθώς και όσον 
αφορά τις συμβάσεις επικουρικών και έκτακτων υπαλλήλων.  

Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες πρόσληψης θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Η δημοσίευση στον Τύπο σχετικά με τους διαγωνισμούς θα αναφέρει τη δέσμευση των 
θεσμικών οργάνων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψηφίους. 

- Ο οδηγός για τους υποψηφίους, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα με την 
προκήρυξη του διαγωνισμού, θα περιλαμβάνει μια παράγραφο που θα αφορά ειδικά τους 
υποψηφίους με αναπηρία, η οποία θα αναφέρει τον ΟΔΗΓΟΥ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. 

- Από τους υποψηφίους με αναπηρία θα ζητείται να αναφέρουν στην αίτηση 
υποψηφιότητας τις τροποποιήσεις που θεωρούν αναγκαίες για την ισότιμη με τους 
υπόλοιπους υποψηφίους συμμετοχή τους στις εξετάσεις και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να ικανοποιηθούν όλα τα εύλογα αιτήματα.  

- Όταν ένα άτομο με αναπηρία συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ή μια συνέντευξη, η 
γραμματεία της εξεταστικής επιτροπής, υπό την ευθύνη του προέδρου, αναλαμβάνει να 
εξασφαλίσει ότι πραγματοποιούνται οι κατάλληλες μετατροπές για την υποδοχή του ατόμου 
αυτού και ότι του παρέχεται η βοήθεια την οποία μπορεί να χρειαστεί, π.χ. πρόσβαση στα 
κτίρια, ειδικός εξοπλισμός, παράταση της διάρκειας των γραπτών εξετάσεων κ.τ.λ.. 

- Η επιμόρφωση που παρέχεται στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα περιλαμβάνει μια 
ενότητα σχετικά με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις αναπηρίες και το περιεχόμενο του 
παρόντος ΟΔΗΓΟΥ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. 



- Θα δημιουργηθεί ιστοχώρος που θα πληροί τα πιο σύγχρονα πρότυπα πρόσβασης, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν σε όσο το δυνατό ευρύτερο κοινό. 
 
 

Άρθρο 5 - Σταδιοδρομία 

Από τη στιγμή που οι υποψήφιοι με αναπηρία περιληφθούν σε εφεδρικό πίνακα, μπορούν να 
ζητήσουν συμβουλές ειδικών για την εξασφάλιση μιας θέσης. Η Γενική Διεύθυνση 
Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) θα διενεργούν συνεχή έλεγχο του αριθμού των υποψηφίων με 
αναπηρίες οι οποίοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, του αριθμού των επιτυχόντων και του 
αριθμού εκείνων που προσλήφθηκαν στη συνέχεια.  

Μετά την πρόσληψή τους, οι υπάλληλοι με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν 
πλήρως το δυναμικό τους. Σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας ενός υπαλλήλου με αναπηρία 
αποφεύγεται η επιβολή απαιτήσεων οι οποίες, ηθελημένα ή μη, δεν έχουν σχέση με τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δημιουργούν συνεπώς διακρίσεις εις βάρος του ατόμου 
αυτού. 

- Πρώτη τοποθέτηση και περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας: Η αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με τις ιατρικές υπηρεσίες 
και/ή τη διοικητική μονάδα «Ίσες ευκαιρίες και καταπολέμηση των διακρίσεων» της ΓΔ 
Προσωπικού, για να εξασφαλίσει ότι προσφέρονται κατάλληλες θέσεις στους υποψηφίους με 
αναπηρία οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε εφεδρικούς πίνακες διαγωνισμών. Σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, για όλους τους επιτυχόντες διαγωνισμών, μια 
ιατρική εξέταση βεβαιώνει ότι είναι ικανοί να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Τη στιγμή του 
διορισμού ενός ατόμου με αναπηρία ή του καθορισμού της ικανότητάς του να συνεχίσει την 
άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
διάκριση λόγω της αναπηρίας του. Ο στόχος είναι να εξασφαλίζεται ότι το άτομο αυτό 
χαρακτηρίζεται ικανό για τη θέση εργασίας και να ελέγχεται εάν είναι σε θέση να ασκήσει τα 
βασικά καθήκοντά του, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης να πραγματοποιηθούν εύλογες 
προσαρμογές και να ληφθεί υπόψη το είδος της αναπηρίας. Εάν κατά τη διάρκεια της 
δοκιμαστικής περιόδου, αποδειχθεί ότι η θέση που κατέχει ο επιτυχών δεν συμβιβάζεται με 
την αναπηρία του, πρέπει να προβλεφθεί η τοποθέτηση του ενδιαφερομένου σε μια άλλη 
θέση. 

- Επαγγελματικός προσανατολισμός: Η υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού και 
παροχής συμβουλών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με την παροχή συμβουλών στα μέλη του 
προσωπικού με αναπηρία όσον αφορά την οργάνωση της σταδιοδρομίας τους, και τα άτομα 
αυτά μπορούν να παρακολουθήσουν κατάλληλη επιμόρφωση. Η καλύτερη προσέγγιση θα 
ήταν η πρόσληψη συμβούλου ειδικευμένου στον τομέα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της επαναπροσαρμογής, ο οποίος θα βρίσκεται σε επαφή με άλλες 
υπηρεσίες, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

- Εξέλιξη της σταδιοδρομίας: Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα μέλη του 
προσωπικού με αναπηρία να διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες με τα άλλα μέλη για τον 
εμπλουτισμό της εμπειρίας τους και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, με την κινητικότητα 
στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων. Η εξέλιξη της σταδιοδρομίας μπορεί να περιλαμβάνει 
την προσαρμογή άλλων θέσεων, κατά τρόπον ώστε τα μέλη του προσωπικού με αναπηρία να 
μπορούν να κατέχουν διαφορετικές ή ανώτερες θέσεις για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.  



- Επιμόρφωση: Τα μέλη του προσωπικού με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα για 
επιμόρφωση με τα άλλα μέλη του προσωπικού. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας όλων των υπαλλήλων. 
Λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους με αναπηρία να 
συμμετέχουν σε μαθήματα και προγράμματα επιμόρφωσης που οργανώνει το θεσμικό 
όργανο. Όταν ένα μάθημα στο πλαίσιο της εσωτερικής επιμόρφωσης δεν είναι διαθέσιμο ή 
αποδεικνύεται ακατάλληλο, μπορούν να ληφθούν εύλογα μέτρα για να εξασφαλισθεί 
εξωτερική επιμόρφωση.  

- Αξιολόγηση του προσωπικού ή προαγωγή: η αναπηρία δεν μπορεί να θεωρηθεί από τους 
αξιολογητές και από τις επιτροπές προαγωγών ως αιτία απόκλισης από τα αντικειμενικά 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να κριθούν τα προσόντα των υπαλλήλων.  

- Διατήρηση του προσωπικού σε υπηρεσία: Όταν ένα μέλος του προσωπικού αποκτά 
αναπηρία, ή μια αναπηρία που υπάρχει επιδεινώνεται, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παραμείνει στη θέση του. Σε 
συμφωνία μαζί του, προγραμματίζονται προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της 
αναδιάρθρωσης της θέσης του, κατάρτισης για εργασία σε άλλο τομέα ή επανατοποθέτησης 
σε κατάλληλη θέση. Όταν είναι αναγκαίο, οι ρυθμίσεις μπορούν να αναθεωρηθούν. Η 
συνταξιοδότηση για λόγους υγείας προβλέπεται σε στενή συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, 
όταν αποφασίζεται ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν προσαρμογές που να του 
επιτρέπουν την παραμονή στη θέση του και δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη κατάλληλη θέση. 
 
 

Άρθρο 6 - Περιβάλλον εργασίας 

Τα θεσμικά όργανα εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την εξάλειψη 
των φυσικών ή τεχνικών εμποδίων στο περιβάλλον της εργασίας τα οποία μπορεί να 
αντιμετωπίσουν ορισμένα μέλη του προσωπικού με αναπηρία: 

- Κτήρια: Όλα τα νέα κτήρια που προορίζονται να στεγάσουν υπαλλήλους των θεσμικών 
οργάνων πρέπει να είναι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκονται όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των δημόσιων κτηρίων από άτομα με 
αναπηρία, ώστε να εξασφαλίζεται κινητικότητα χωρίς εμπόδια. Τα κτήρια που δεν έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση, ή εκείνα που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ένα εύλογο 
επίπεδο από αυτή την άποψη, βελτιώνονται σταδιακά, με την επιφύλαξη διαθέσιμων 
κονδυλίων του προϋπολογισμού, ή εγκαταλείπονται. Εν αναμονή της έγκρισης από τα 
θεσμικά όργανα αναθεωρημένων κριτηρίων για την προσαρμογή των κτηρίων τους, 
εφαρμόζονται οι αρχές που περιέχονται στην τελευταία έκδοση του εγγράφου της Επιτροπής 
με τίτλο "Πρότυπο κτήριο". Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι με αναπηρία διαθέτουν γραφεία προσαρμοσμένα στις ειδικές 
ανάγκες τους και ότι παρέχονται σε αυτούς ειδικοί χώροι στάθμευσης, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο. Οι εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε όλους 
τους υπαλλήλους με αναπηρία. Η Μονάδα Πρόληψης και Ευεξίας κατά την Εργασία θα 
συνεχίσει να ελέγχει τακτικά την κατάσταση των κτηρίων για τον καθορισμό των αναγκαίων 
βελτιώσεων. 

- Εξοπλισμός των γραφείων: Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ο εξοπλισμός των γραφείων είναι 
προσαρμοσμένος στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναθέσει σε 
ειδικό την εργονομική αξιολόγηση του εξοπλισμού αυτού προτού αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους τα άτομα με αναπηρία που προσλαμβάνονται και κάθε φορά που ένα μέλος του 
προσωπικού με αναπηρία αλλάζει γραφείο. 



Ο ειδικός θα επιθεωρεί τακτικά τα γραφεία όλων των μελών του προσωπικού με αναπηρία, 
θα υποβάλλει συστάσεις για τις προσαρμογές που επιβάλλονται ενδεχομένως και θα 
ενημερώνει τακτικά τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, καθώς και τη διυπηρεσιακή ομάδα 
για τα άτομα με αναπηρία, όσον αφορά τα συμπεράσματά του. 

Για να εξασφαλιστεί η πραγματοποίηση εύλογων προσαρμογών, πρέπει να ληφθούν ειδικά 
τεχνικά μέτρα ώστε να επιτευχθεί περιβάλλον στο οποίο θα είναι δυνατή η πρόσβαση. Είναι 
σημαντικό τα εργαλεία πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του Intranet, των εφαρμογών 
και των βάσεων δεδομένων να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις αρχές του "σχεδιασμού για 
όλους" και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης. Οι 
ηλεκτρονικές πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 
μορφές στις οποίες να είναι δυνατή η πρόσβαση. Η απόκτηση κατάλληλων εργαλείων και η 
επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση.  

Ζητείται η γνώμη των υπαλλήλων με αναπηρία σχετικά με το είδος του υλικού και των 
ειδικών επίπλων που μπορούν να αυξήσουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα θεσμικά όργανα αποδέχονται όλες τις αιτήσεις 
για υλικό που κρίνονται εύλογες.  

- Συνεδριάσεις, κ.τ.λ..: Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στις συνεδριάσεις και τις λοιπές συγκεντρώσεις, αποφεύγοντας τη 
χρήση ακατάλληλων μέσων επικοινωνίας ή άλλων ακατάλληλων μεθόδων και 
εξασφαλίζοντας ότι το χρήσιμο υλικό είναι διαθέσιμο σε μορφές στις οποίες είναι δυνατή η 
πρόσβαση. 

- Ευέλικτη εργασία: Εφαρμόζονται ευέλικτοι όροι εργασίας, όταν αυτό είναι δυνατό, ώστε 
να καλύπτονται τόσο οι απαιτήσεις της εργασίας των θεσμικών οργάνων όσο και οι ειδικές 
ανάγκες ενός υπαλλήλου με αναπηρία. Παραδείγματα: 

- ευέλικτο ωράριο εργασίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
ορισμένα άτομα με αναπηρία όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς 
για τη διαδρομή από και προς τον τόπο εργασίας· 

- σύντομα και τακτικά διαλείμματα για εκείνους που πρέπει να παίρνουν τακτικά φάρμακα ή να 
αναπαύονται· 

- μερική απασχόληση· τηλεργασία, με κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη που παρέχεται από 
τον εργοδότη. 

 

 

Άρθρο 7 - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

Ο παρών ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ θα γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό της 
Υπηρεσίας για τις Ίσες Ευκαιρίες και των μονάδων "Ανθρώπινοι πόροι" των Γενικών 
Διευθύνσεων. Είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες στον ιστοχώρο EUROPA, στο Intranet 
των θεσμικών οργάνων και στα γραφεία και τις υπηρεσίες τους και διανέμεται σε όλα τα 
μέλη του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, και 
στα ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη. Όταν αυτό είναι δυνατόν, τα θεσμικά όργανα 
καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι διάφορες ομάδες ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση 



στις υπηρεσίες ενημέρωσης και στα κέντρα τεκμηρίωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
γλωσσικών και πολιτισμικών αναγκών τους.  

Τα μαθήματα επιμόρφωσης που εξετάζουν διεξοδικά τα θέματα αναπηρίας θα απευθύνονται 
σε εκείνους τους οποίους αφορά ιδιαίτερα το θέμα αυτό, όπως το προσωπικό που είναι 
επιφορτισμένο με τους ανθρώπινους πόρους, οι υπεύθυνοι για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, οι ενδιαφερόμενοι προϊστάμενοι μονάδων και τα μέλη των εξεταστικών 
επιτροπών διαγωνισμών.  

 

Άρθρο 8 - Παρακολούθηση 

Είναι σημαντικό η εφαρμογή του παρόντος ΟΔΗΓΟΥ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ να 
παρακολουθείται συνεχώς όσον αφορά τα αποτελέσματά του, ώστε να εξασφαλίζεται η 
βελτίωση, σε όλα τα επίπεδα του τρόπου εφαρμογής του, κατά την πρόσληψη και καθ' όλη τη 
διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός υπαλλήλου. Σε περίπτωση καταγγελιών, είναι καθήκον των 
Γενικών Διευθύνσεων να αποδείξουν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ατόμων με 
αναπηρία. Η Υπηρεσία για τις Ίσες Ευκαιρίες και η διυπηρεσιακή ομάδα για τα άτομα με 
αναπηρία θα συζητήσουν και θα καθορίσουν τους στόχους για να επιτύχουν όρους χωρίς 
εμπόδια. 

Πραγματοποιείται τακτικά έλεγχος σχετικά με την αναπηρία, στο πλαίσιο του οποίου οι 
Γενικές Διευθύνσεις διεξάγουν έρευνα στα μέλη του προσωπικού τους που τα καλούν να 
δηλώσουν εάν θεωρούν ότι υποφέρουν από μια αναπηρία. Τα αποτελέσματα 
γνωστοποιούνται στην ΓΔ Προσωπικού. Στόχος αυτής της συλλογής πληροφοριών είναι: 

- να εξασφαλιστεί ότι πραγματοποιούνται κατάλληλες διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο 
προσωπικό· 

- να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και τα εμπόδια στις ίσες ευκαιρίες για τα μέλη του 
προσωπικού με αναπηρία· 

- να προσδιοριστούν οι προσαρμογές που μπορεί να είναι αναγκαίες, κατά τη συνέντευξη με 
ένα άτομο με αναπηρία ή κατά την πρόσληψή του· 

- να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό όλων των μελών του προσωπικού και να εξασφαλιστεί 
η ισότητα των ευκαιριών κατά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. 

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση ανώνυμων στατιστικών εκθέσεων οι οποίες 
θα επιτρέψουν στα θεσμικά όργανα να αξιολογήσουν εάν η πολιτική των μη διακρίσεων και ο 
παρών οδηγός έχουν καλά αποτελέσματα και συμβάλλουν στο σχεδιασμό νέων 
πρωτοβουλιών. Τα θεσμικά όργανα8 της Κοινότητας λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις διατάξεις 
του κανονισμού σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι 
πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν χρησιμοποιούνται για 
κανένα άλλο σκοπό. Οι στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία δεν 
δημοσιεύονται. 

                                                 
8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 

2000 σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα 
θεσμικά όργανα και του οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8, 12.1.2001, σελ. 1) 



Η διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 
διαβιβάζει επίσης στη ΓΔ Προσωπικού τις εισηγήσεις που λαμβάνει απευθείας από τα άτομα 
με αναπηρία στις γενικές διευθύνσεις για θέματα σχετικά με τους όρους εργασίας, τη 
δυνατότητα πρόσβασης, την πρόσληψη και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.  

Εξάλλου, η επαφή με τη Μονάδα «Ίσες ευκαιρίες και καταπολέμηση των διακρίσεων» της 
ΓΔ Προσωπικού μπορεί να γίνει εμπιστευτικά σε περίπτωση μη ικανοποίησης όσον αφορά 
την εφαρμογή του παρόντος οδηγού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Μονάδα θα εξετάσει τα 
θέματα με διακριτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο βαθμό εμπιστευτικότητας. 
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