Σύκθσλα κε ηε Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
(άξζξν 27) πνπ πηνζεηήζεθε κε ηελ Απόθαζε 61/611 ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
ηνπ ΟΗΕ ζηηο 13 Δεθεκβξίνπ 2006 θαη ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 4 Μαΐνπ 2008:
1.
Τα Κξάηε Μέξε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ ζηελ εξγαζία,
ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο. Απηό ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηε
δπλαηόηεηα λα δήζνπλ από ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ επηιέμεη κε ειεύζεξε
βνύιεζε ή γηα ηελ νπνία έρνπλ γίλεη απνδεθηά ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε
πεξηβάιινλ απαζρόιεζεο πνπ είλαη αλνηθηό, έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα έληαμε
θαη είλαη πξνζβάζηκν ζηα ΑκεΑ. Τα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ θαη πξνσζνύλ
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη εθείλσλ πνπ απνθηνύλ αλαπεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο
απαζρόιεζεο, ιακβάλνληαο θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
λνκνζεζίαο, κεηαμύ άιισλ:
(α)
απαγνξεύνπλ ηε δηάθξηζε βάζεη αλαπεξίαο ζε ζρέζε κε όια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο κνξθέο ηεο απαζρόιεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ επάλδξσζεο, πξόζιεςεο θαη
απαζρόιεζεο, ζπλέρεηαο ηεο απαζρόιεζεο, επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη
αζθαιώλ θαη πγηεηλώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο,
(β)
πξνζηαηεύνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ ΑκεΑ, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο,
γηα δίθαηεο θαη επλντθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ίζσλ
επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο απνδεκίσζεο γηα ηελ εξγαζία ίζεο αμίαο, γηα αζθαιείο
θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο από
παξελόριεζε θαη γηα απνθαηάζηαζε παξαπόλσλ,
(γ)
δηαζθαιίδνπλ όηη ηα ΑκεΑ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ηα εξγαηηθά θαη
ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο δηθαηώκαηα ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο,
(δ)
δηεπθνιύλνπλ ηα ΑκεΑ λα έρνπλ απνηειεζκαηηθή πξόζβαζε ζε γεληθά
ηερληθά θαη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ πξνγξάκκαηα, ζε ππεξεζίεο
εύξεζεο εξγαζίαο θαη ζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζπλερή εθπαίδεπζε,
(ε)
πξνσζνύλ δπλαηόηεηεο απαζρόιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο
γηα ηα ΑκεΑ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, όπσο θαη βνήζεηα ζηελ εύξεζε, απόθηεζε,
δηαηήξεζε θαη επηζηξνθή ζηελ απαζρόιεζε,
(ζη)
πξνσζνύλ δπλαηόηεηεο γηα απηναπαζρόιεζε, επηρεηξεκαηηθόηεηα,
αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη μεθίλεκα επηρείξεζεο,
(δ)

απαζρνινύλ ΑκεΑ ζην δεκόζην ηνκέα,

(ε)
πξνσζνύλ ηελ απαζρόιεζε ησλ ΑκεΑ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα κέζσ
θαηάιιεισλ πνιηηηθώλ θαη κέηξσλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ
πξνγξάκκαηα ζεηηθήο δξάζεο, πξσηνβνπιίεο θαη άιια κέηξα,

(η)
δηαζθαιίδνπλ όηη εύινγε πξνζαξκνγή παξέρεηαη ζηα ΑκεΑ ζην ρώξν
εξγαζίαο,
(θ)
πξνσζνύλ ηελ απόθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο από ηα ΑκεΑ
ζηελ αλνηθηή αγνξά εξγαζίαο,
(ι)
πξνσζνύλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο, δηαηήξεζεο
ηεο εξγαζίαο θαη επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία γηα ηα ΑκεΑ.
2.
Τα Κξάηε Μέξε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα ΑκεΑ δελ ηεινύλ ππό θαηάζηαζε
δνπιείαο ή θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη πξνζηαηεύνληαη ζε ίζε βάζε κε
ηνπο άιινπο από ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία.

