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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείµενο της µελέτης είναι:
-

Η καταγραφή των κινήτρων και των προθέσεων των ατόµων µε αναπηρία για
έναρξη αυτόνοµης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

-

Η καταγραφή των ανασταλτικών παραγόντων και των πρόσθετων εµποδίων που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία, σε σχέση µε τους άλλους πολίτες, για την
έναρξη αυτόνοµης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

-

Η διαµόρφωση ενός πλαισίου προτάσεων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας των ατόµων µε αναπηρία.
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η µελέτη στηρίζεται: α) στη σχετική διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, β) στα
ευρήµατα ποιοτικής εµπειρικής έρευνας, βάσει ανοικτού ερωτηµατολογίου, για τις
απόψεις και την εµπειρία των αρµόδιων φορέων της πολιτείας, των φορέων που
εκπροσωπούν τα άτοµα µε αναπηρία, των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία και γ) στην
αξιολόγηση της υλοποίησης σχετικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και του ΟΑΕ∆.
Η επιλογή της εµπειρικής ποιοτικής έρευνας στηρίζεται αφ’ ενός στο αντικείµενο της
µελέτης, αλλά και στο εξαιρετικά ευρύ φάσµα των ατόµων µε αναπηρία που
δηµιουργεί σοβαρές µεθοδολογικές, αλλά και πρακτικές δυσκολίες για την εκπόνηση
µιας ποσοτικής έρευνας. Ο πληθυσµός των ατόµων µε αναπηρία είναι εξαιρετικά
διαφοροποιηµένος. Αυτό οφείλεται στις πολλές κατηγορίες αναπηρίας, στη
διαφοροποίηση του βαθµού της αναπηρίας, στις διαβαθµίσεις της λειτουργικότητας
που επιτυγχάνεται µε τη χρήση των τεχνικών βοηθηµάτων και µε τις προσαρµογές
του χώρου κ.λπ. Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις, σε συνδυασµό µε τα εξαιρετικά
ανεπαρκή διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία καθιστά τη διαδικασία εξαγωγής
αντιπροσωπευτικού δείγµατος εξαιρετικά δύσκολη. Προϋπόθεση µιας ποσοτικής δειγµατοληπτικής έρευνας είναι η γνώση τόσο του συνολικού πληθυσµού, ώστε να
εξαχθεί το αντιπροσωπευτικό δείγµα, όσο και η γνώση βασικών παραµέτρων του υπό
µελέτη προβλήµατος, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθεί η ποσοτικοποίηση των
επιµέρους παραµέτρων του. Στη συγκεκριµένη περίπτωση απουσιάζουν και οι δύο
ανωτέρω προϋποθέσεις.
Ο προβληµατισµός και τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, στο βαθµό που
προσεγγίζουν µία σε βάθος γνώση των ποιοτικών παραµέτρων του ζητήµατος
«επιχειρηµατικότητα των ατόµων µε αναπηρία», θα είναι µία σηµαντική συµβολή
προς την κατεύθυνση διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας µε γενικό, ή και ειδικότερο
αντικείµενο το θέµα της ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία.
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ1
Η προσέγγιση του ζητήµατος της αναπηρίας ήταν τις τελευταίες δεκαετίες υπό
διαρκή εξέλιξη. Η αναπηρία, από ατοµικό πρόβληµα και απόκλιση από το
«φυσιολογικό», αντιµετωπίζεται πλέον ως ζήτηµα στο οποίο έχει σοβαρές ευθύνες ο
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του κοινωνικού περιβάλλοντος (θεσµοί, υποδοµές
κ.λπ.). Οι ριζικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί διεθνώς στην προσέγγιση της
αναπηρίας έχουν αποτυπωθεί σε βασικά κείµενα διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ,
Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.) και στο Σύνταγµα και στο νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας
µας. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες αντιλήψεις για την αναπηρία, όχι µόνο δεν έχουν
εµπεδωθεί από την ελληνική κοινωνία, αλλά είναι άγνωστες ακόµη και σε αρµόδιες
υπηρεσίες και παράγοντες της πολιτείας. ο βαθµός «διείσδυσης» στις στάσεις,
νοοτροπίες και πρακτικές της κοινωνίας είναι περιορισµένος. Η καθυστέρηση αυτή,
πέραν της «φυσιολογικής» αδράνειας που έχει η κοινωνία σε κάθε αλλαγή, οφείλεται
και στην έλλειψη ενηµέρωσης. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να γίνει µία
σύντοµη αναφορά στην εξέλιξη των αντιλήψεων για τις βασικές έννοιες και αρχές
γύρω από το ζήτηµα της αναπηρίας και στα νέα καθήκοντα που απορρέουν από
αυτές.

3.1 Η έννοια της αναπηρίας
Το παραδοσιακό-ξεπερασµένο ιατρικό µοντέλο, ορίζει την αναπηρία ως τη σωµατική,
νοητική, αισθητηριακή ή ψυχολογική απόκλιση από το «φυσιολογικό». Πρόκειται για
προσέγγιση, η οποία αποδίδει τα προβλήµατα της αναπηρίας στο ίδιο το άτοµο µε
αναπηρία, αγνοώντας την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάµεσα στο άτοµο και στο
κοινωνικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα αυτής της αντίληψης, οι λειτουργικοί
περιορισµοί που βιώνει το άτοµο µε αναπηρία, αντιµετωπίζονται κυρίως µε ιατρικές
παρεµβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για
το θεωρητικό υπόβαθρο των µέτρων που εξαντλούνται σε «παθητικές» πολιτικές

1

Για τη συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου έχουν χρησιµοποιηθεί στοιχεία από την Έκθεση που
υπέβαλε η ΕΣΑΕΑ στο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της 3ης ∆εκέµβρη – ‘Εθνικής
Ηµέρας Ατόµων µε Αναπηρία’ µε θέµα: «Άτοµα µε Αναπηρίες: Ισότιµοι πολίτες. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης
για την Αναπηρία 2004-2010», Αθήνα, 2003.
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κοινωνικής πρόνοιας. Οι πολιτικές αυτές προωθούν τη δηµιουργία παράλληλων
δοµών και υπηρεσιών, αποκόπτουν τα άτοµα µε αναπηρία από πτυχές της κοινωνικής
ζωής και οδηγούν στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισµό.
Αντιθέτως, το κοινωνικό µοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, αντιλαµβάνεται την
αναπηρία όχι ως ατοµικό, αλλά ως κοινωνικό ζήτηµα. Σύµφωνα µε αυτή την
προσέγγιση, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία δεν είναι απλώς
συνέπεια των δικών τους ατοµικών λειτουργικών περιορισµών, αλλά συνέπεια
αδυναµίας της κοινωνίας να λάβει υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των
ατόµων αυτών. Νόµοι, κανονισµοί και συµπεριφορές δηµιουργούν τυπικούς και
άτυπους φραγµούς που εµποδίζουν τα άτοµα µε αναπηρία να λειτουργήσουν ισότιµα
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Συνακόλουθα, αυτή η προσέγγιση
µετατοπίζει την ευθύνη, για την ανεµπόδιστη άσκηση των βασικών ανθρωπίνων και
κοινωνικών δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, από το άτοµο στο κοινωνικόπολιτικό εποικοδόµηµα και κατά προέκταση προωθεί τη θέσπιση «ενεργητικότερων»
πολιτικών. Το νόηµα των «ενεργητικότερων» πολιτικών συνίσταται στην
απαγκίστρωση από τη µονοµερή-παθητική επιδοµατική πολιτική και τη λήψη θετικών
µέτρων δράσης που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία.
Προσφάτως έχει υπερισχύσει το ονοµαζόµενο πολυδιάστατο µοντέλο προσέγγισης της
αναπηρίας, που εκφράζει την αντίληψη ότι τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την
αναπηρία δεν µπορούν να αποδοθούν ούτε στο άτοµο, αυτό καθ’ αυτό, ούτε
αποκλειστικά στην κοινωνία. Πρόκειται δηλαδή για ένα συνδυασµό των
προσεγγίσεων του ιατρικού και του κοινωνικού µοντέλου αναπηρίας. Επιπλέον, η νέα
προσέγγιση υπερβαίνει την απλή αναγνώριση των δικαιωµάτων και προχωρεί
περαιτέρω στην αναγκαιότητα δηµιουργίας των προϋποθέσεων οι οποίες θα
επιτρέψουν στα άτοµα µε αναπηρία να απολαµβάνουν το σύνολο των συνταγµατικώς
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων τους.
Συνεπώς, η αναπηρία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο, πιο σύνθετο απ’ ότι ορίζει η
κλασική ιατρική προσέγγιση, η οποία περιορίζει την αναπηρία στην απόκλιση από τις
«φυσιολογικές» ψυχολογικές, κινητικές ή βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου
σώµατος. Σύµφωνα µε τις νεότερες αντιλήψεις, τα άτοµα µε αναπηρία
αντιµετωπίζουν εµπόδια στην καθηµερινή τους ζωή εξαιτίας της ύπαρξης χάσµατος
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία
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ανάµεσα στις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία τους και στην κοινωνία. η
δοµή, ο σχεδιασµός και η λειτουργία της οποίας δεν ανταποκρίνονται στα
χαρακτηριστικά αυτής της οµάδας πληθυσµού.

3.2 Η αντίληψη για την έννοια της αναπηρίας επηρεάζει τις πολιτικές για την
αναπηρία
Ο τρόπος µε τον οποίο ορίζεται η αναπηρία προσδιορίζει και την πολιτική για την
αντιµετώπισή της. Η υιοθέτηση του ξεπερασµένου ιατρικού µοντέλου συνεπάγεται
µονοδιάστατη προνοιακή κοινωνική πολιτική, ενώ αντίθετα η υιοθέτηση του
κοινωνικού µοντέλου συνεπάγεται πολύπλευρη προσέγγιση από την πλευρά των
ατοµικών δικαιωµάτων. Αντιστοίχως, η υιοθέτηση του πολυδιάστατου µοντέλου
συνεπάγεται πολιτικές που συνδυάζουν πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και
εξασφάλισης των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Σήµερα η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε ένα
µείγµα µέτρων του ιατρικού και κοινωνικού µοντέλου, µε τρόπο ώστε τα µέτρα να
αλληλοσυµπληρώνονται και να συνεργούν και όχι να αλληλο-αποκλείονται. Το
µείγµα των µέτρων θα πρέπει να προσαρµόζεται στις εκάστοτε ιδιοµορφίες,
δεδοµένου ότι τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν µία εξαιρετικά ανοµοιογενή οµάδα,
οι δυνατότητες και ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάλογα µε την
κατηγορία, τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη λειτουργικότητα που µπορούν να
εξασφαλίσουν τα τεχνικά βοηθήµατα και οι προσαρµογές του χώρου. Συνεπώς, ενώ
σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε «παθητικά» µέτρα
προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται
έµφαση σε «ενεργητικότερες» πολιτικές και µέτρα.
Εξαιρετικά κρίσιµη για την προσέγγιση του ζητήµατος της αναπηρίας είναι η έννοια
της ισότητας. Όσο επικρατεί η άποψη ότι τα «διαφορετικά» άτοµα πρέπει να
προσαρµόζονται µονόπλευρα στα πρότυπα των «άλλων», τότε είναι αδύνατον µε την
προώθηση της ίδιας µεταχείρισης να επιτευχθεί πραγµατική ισότητα. Σύµφωνα µε
την νέα προσέγγιση στην αρχή της ισότητας, αυτό που συνιστά διάκριση δεν είναι η
διαφορετική αντιµετώπιση των ανθρώπων, αλλά η διαφορετική αντιµετώπιση
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ανθρώπων που βρίσκονται σε παρόµοια θέση και η όµοια αντιµετώπιση ανθρώπων
που βρίσκονται σε διαφορετική θέση.

3.3 Συσσώρευση και αναπαραγωγή των διακρίσεων - ολιστική προσέγγιση της
αναπηρίας
Τα εµπόδια-διακρίσεις που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία λειτουργούν
σωρευτικά και µάλιστα µε τρόπο που τροφοδοτούν την αναπαραγωγή τους. Η ύπαρξη
εµποδίων σε ένα τοµέα της κοινωνικής ζωής, λειτουργεί ανασταλτικά στη συµµετοχή
των ατόµων µε αναπηρία σε άλλους τοµείς. οι επιπτώσεις συσσωρεύονται,
συνδυάζονται και πολλαπλασιάζονται. Η συσσώρευση των προβληµάτων δηµιουργεί
όλες τις συνθήκες αναπαραγωγής τους. Μια «απλή» διάκριση µπορεί να αποτελέσει
την αφετηρία της διαδικασίας κοινωνικής περιθωριοποίησης και να καταλήξει σε
κοινωνικό αποκλεισµό.
Για το λόγο αυτό, τα όποια αποσπασµατικά µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση
µιας ή ορισµένων πτυχών των προβληµάτων των ατόµων µε αναπηρία, δεν µπορεί
παρά να έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί τη
βάση της ολιστικής προσέγγισης. Οι πολιτικές για τα άτοµα µε αναπηρία θα πρέπει να
αντιµετωπίζουν και να εξαλείφουν τη σωρευτική-συνδυαστική και αναπαραγωγική
διαδικασία των προβληµάτων. Αυτό µπορεί να γίνει:
α. Με ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στο σύνολο των πτυχών της κοινωνικής ζωής,
β. Με επιµέρους διορθωτικές παρεµβάσεις και µέτρα σε κάθε πτυχή της κοινωνικής
ζωής, µε τρόπο ώστε να αντισταθµίζονται αποτελεσµατικά προηγούµενες
συσσωρευµένες επιπτώσεις.

3.4 Η έννοια της προσβασιµότητας και του σχεδιασµού για όλους
Η προσβασιµότητα του χώρου, σε όλες τις «υλικές» και «άυλες» εκφάνσεις του, είναι
δικαίωµα όλων των πολιτών και συνδέεται άµεσα µε το δικαίωµα συµµετοχής τους
σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα και συνεπώς
πρέπει να τους διασφαλίζεται η δυνατότητα να εισέρχονται σε όλα τα κτίρια, να
επιβιβάζονται στα µέσα µαζικής µεταφοράς, να χρησιµοποιούν τις συσκευές
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επικοινωνίας, να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, να συµµετέχουν στην
παραγωγική διαδικασία, στις πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ..
Τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν µία οµάδα πληθυσµού για την οποία δεν έχει
διασφαλιστεί η ανεµπόδιστη και ισότιµη πρόσβαση στην κοινωνία. Η ευθύνη για τον
αποκλεισµό αυτό, δεν µπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο ίδιο το άτοµο και τα
σωµατικά χαρακτηριστικά του, αλλά στο σχεδιασµό και τη λειτουργία της κοινωνίας,
ο οποίος δε λαµβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. Είναι γεγονός,
ότι ο υφιστάµενος σχεδιασµός του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών καλύπτει τις
ανάγκες του «µέσου» χρήστη, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό διακρίσεις σε βάρος
των ατόµων µε αναπηρία. Για πολλά χρόνια η κοινωνία θεωρούσε το γεγονός της
περιορισµένης πρόσβασης ως µοιραίο επακόλουθο της αναπηρίας και όχι ως ζήτηµα
που µπορεί να αντιµετωπιστεί από την κοινωνία. Ως αποτέλεσµα δεν αναγνώριζε το
ζήτηµα του κακού σχεδιασµού υποδοµών και υπηρεσιών ως παραβίαση της αρχής της
ισότητας.
Σήµερα, η νέα προσέγγιση για την αναπηρία θέτει υπό αµφισβήτηση τις παραδοχές
αυτές, και απαιτεί το σχεδιασµό του περιβάλλοντος, των υπηρεσιών και των αγαθών
έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. Η ελληνική
Πολιτεία οφείλει να θέσει τέλος στο παλιό µοντέλο σχεδιασµού και να υιοθετήσει
άµεσα την αρχή του « Σχεδιάζοντας για Όλους» µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο. Με την
εφαρµογή του σχεδιασµού για όλους θα αποφευχθεί η ανάγκη ειδικών παρεµβάσεων
και λύσεων, που συνεπάγονται πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση, και θα καταστεί
δυνατή σηµαντική πρόοδος προς την άρση των φραγµών πρόσβασης που σήµερα δεν
επιτρέπουν στα άτοµα µε αναπηρία να συµµετέχουν πλήρως και ισότιµα στην
κοινωνία.

3.5 Η αρχή του Mainstreaming:
Ο όρος «mainstreaming» σηµαίνει τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στο
σύνολο των πτυχών της κοινωνικής ζωής. Τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία πρέπει
να ενταχθούν σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Πολιτείας. Ωστόσο, σε
καµιά περίπτωση ο όρος mainstreaming δε θα πρέπει να αποτελέσει αιτία για την
κατάργηση των ειδικών πολιτικών που απευθύνονται στα άτοµα µε αναπηρία. Η
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διάσταση της αναπηρίας θα πρέπει να διαχέεται σε όλες τις πολιτικές που αφορούν
στο γενικό πληθυσµό, ενώ οι ειδικές υπηρεσίες που απευθύνονται στα άτοµα µε
αναπηρία πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά.

3.6 Ο αριθµός των ατόµων µε αναπηρία
Παρά το γεγονός ότι η αναπηρία και η αντιµετώπισή της είναι ζήτηµα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και συνεπώς δεν τίθεται ζήτηµα αριθµού των ατόµων µε αναπηρία ώστε
το δικαίωµα αυτό να αναγνωρισθεί και να «τεθεί σε ισχύ», είναι ιδιαίτερα σηµαντικό,
για λόγους επίγνωσης των διαστάσεων του θέµατος, να αναφερθεί ο αριθµός των
ατόµων µε αναπηρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των ατόµων µε αναπηρία
ανέρχεται περίπου στο 12% του συνολικού πληθυσµού, ενώ για την Ελλάδα το
ποσοστό εκτιµάται σε 9,3%. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της EUROSTAT από τα άτοµα
ηλικίας 16-64 ετών, περίπου 9% έχει ελαφρά και περίπου 4% βαριά αναπηρία.
Αυτά καθαυτά τα ανωτέρω στοιχεία δείχνουν τις ιδιαίτερα µεγάλες κοινωνικές
διαστάσεις του ζητήµατος της αναπηρίας. Ωστόσο, οι διαστάσεις διευρύνονται ακόµη
περισσότερο αν συνυπολογισθούν ορισµένες ακόµη παράµετροι:
- Ο αριθµός των οικογενειών που έχουν άτοµα µε αναπηρία,
- Ο αριθµός των µελών των οικογενειών που έχουν άτοµα µε αναπηρία,
- Ο αριθµός των ατόµων του στενού συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος.
Είναι προφανές, ότι η ποιότητα ζωής των ατόµων µε αναπηρία επηρεάζει όλες τις
ανωτέρω κατηγορίες ατόµων. Η ευηµερία των ατόµων µε αναπηρία συµβάλει στην
ευηµερία τους. αντιστοίχως η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε
αναπηρία υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής όλων των ανωτέρω κατηγοριών. Συνεπώς,
η ποιότητα ζωής των ατόµων µε αναπηρία, όπως και κάθε άλλης κοινωνικής οµάδας
µε ειδικά προβλήµατα, είναι κοινωνικό ζήτηµα µε διαστάσεις ευρύτερες από αυτές
που φαίνονται εκ πρώτης όψεως.
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3.7 Κατηγοριοποίηση των ατόµων µε αναπηρία
Τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν µια εξαιρετικά ανοµοιογενή οµάδα πληθυσµού. Η
ανοµοιογένεια προέρχεται κυρίως από το είδος και το βαθµό αναπηρίας. Ωστόσο,
πολλά ακόµη κριτήρια διαφοροποιούν-κατακερµατίζουν περαιτέρω τις όποιες αρχικές
οµαδοποιήσεις. Τέτοια κριτήρια είναι µεταξύ άλλων η προέλευση (συγγενής,
επίκτητη), ο χρόνος απόκτησης, η φάση-ηλικία απόκτησης της αναπηρίας, οι
δυνατότητες χρήσης τεχνικών βοηθηµάτων, οι δυνατότητες προσαρµογής του
περιβάλλοντος χώρου κ.λπ..
Η διαφοροποίηση των ατόµων µε αναπηρία, διαφοροποιεί τόσο τους περιορισµούς,
τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε ατοµικό επίπεδο, όσο και τις απαιτούµενες
ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας ώστε να τις αντιµετωπίσει. Συνεπώς, η
κατηγοριοποίηση

των

ατόµων

µε

αναπηρία

παίζει

κρίσιµο

ρόλο

στη

διαφοροποιηµένη-εξειδικευµένη αντιµετώπιση.
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4. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το διεθνές και εθνικό θεσµικό πλαίσιο περιέχει σειρά προτάσεων και µέτρων σχετικά
µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένα από
τα βασικότερα κείµενα για αυτό το ζήτηµα:
ΟΗΕ
Πρότυποι Κανόνες για την Ισότητα των Ευκαιριών των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
(Απόφαση 48/96, 20 ∆εκεµβρίου 1993). Οι πρότυποι κανόνες του ΟΗΕ υιοθετήθηκαν
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο µε το Ν.2430/96
Ευρωπαϊκή Ένωση
- Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το άρθρο 13 (πρώην άρθρο 6Α) της Συνθήκης παρέχει στην Κοινότητα τη
δυνατότητα να προτείνει νοµοθεσία µε στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων
µεταξύ άλλων και για λόγους αναπηρίας.
- Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις µεταξύ άλλων και για λόγους αναπηρίας. Το
άρθρο 26 µε το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώµατα
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, το δικαίωµα να επωφελούνται µέτρων που θα τους
εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη και τη
συµµετοχή στον κοινωνικό βίο.
- Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων
Στην παράγραφο 26 αναγνωρίζονται τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία να
απολαµβάνουν συγκεκριµένων πρόσθετων µέτρων µε σκοπό να ευνοηθεί η
επαγγελµατική και κοινωνική τους ένταξη. Τα µέτρα αυτά αφορούν την
επαγγελµατική εκπαίδευση, την εργονοµία, τη δυνατότητα πρόσβασης και
µετακίνησης, τα µεταφορικά µέσα και την κατοικία.
- Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (αναθεωρηµένος)
Αναφέρει ότι τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
ώστε τα άτοµα µε αναπηρία να ασκούν πλήρως το δικαίωµα στην αυτονοµία, στην
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κοινωνική αποκατάσταση και στη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή. Τα µέτρα, µεταξύ
άλλων, αναφέρονται στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και µετεκπαίδευση, στα µέσα τεχνικής υποστήριξης που αποσκοπούν
στην υπερπήδηση των επικοινωνιακών και κινητικών δυσχερειών.
- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής
Αναφέρεται στις ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζοµένων που βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση.
- Οδηγία 2000/78 του Συµβουλίου
Η Οδηγία αναφέρεται στη θέσπιση πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων,
µεταξύ των οποίων και λόγω ειδικών αναγκών, στον τοµέα της απασχόλησης και της
εργασίας, προκειµένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης στα κράτη µέλη.
Σύνταγµα της Ελλάδος 2001
-Στο άρθρο 21, παρ. 6 αναφέρεται: «Τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να
απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη
και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας»
- Άρθρο 4 παράγραφος 1, αρχή της αναλογικής ισότητας.
- Άρθρο 116 παράγραφος 2, αναφέρεται στη λήψη µέτρων υπέρ των οµάδων οι
οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγµατικής ανισότητας.
Ο συνδυασµός των ανωτέρω άρθρων του Συντάγµατος επιτρέπει στο νοµοθέτη να
λάβει µέτρα για την προστασία και διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρία.
Νόµος 2643/1998
«Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
ΦΕΚ Τ.Α΄ 220/28.9.1998.
Νόµος 3304/2005
«Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού», ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005.
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5.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

Η ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, συνιστά µία πλευρά,
αντιµετώπισης του ζητήµατος της αναπηρίας στενά αλληλένδετη µε πολλές άλλες. Οι
άλλες πλευρές είναι κυρίως το γενικότερο θέµα της πρόσβασης στο κοινωνικό
περιβάλλον (υποδοµές, υπηρεσίες κ.λπ.), το θέµα της εκπαίδευσης και το θέµα των
κοινωνικών παροχών (ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, επιδόµατα αναπηρίας).
Ακολούθως, και η επιχειρηµατικότητα συνιστά µία πλευρά της ένταξης στην
παραγωγική διαδικασία, δίπλα στην εξαρτηµένη απασχόληση και την αυτοαπασχόληση.
Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της εργασίας των ατόµων µε αναπηρία είναι πολλοί,
δεδοµένου ότι τα οφέλη αφορούν τόσο αυτά καθαυτά τα άτοµα µε αναπηρία και το
άµεσο οικογενειακό περιβάλλον τους, όσο και την ευρύτερη κοινωνία.

5.1 Οφέλη για τα άτοµα µε αναπηρία
Η εργασία των ατόµων µε αναπηρία συνιστά βασικό στοιχείο της οικονοµικής
ανεξαρτησίας, της αυτοεκτίµησης, της προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικής
ένταξης. Η κοινωνική ένταξη προκύπτει τόσο µέσω της κοινωνικής καταξίωσης, όσο
και µέσω των κοινωνικών-διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει µέσω της
εργασίας ο εργαζόµενος µε αναπηρία. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν τους βασικούς
λόγους για τους οποίους τα άτοµα µε αναπηρία επιδιώκουν και πρέπει να εργάζονται.

5.2 Οφέλη για το άµεσο περιβάλλον των ατόµων µε αναπηρία
Είναι γνωστό ότι οι οικογένειες που έχουν άτοµα µε αναπηρία, υφίστανται επιπλέον
οικονοµική επιβάρυνση λόγω των πρόσθετων δαπανών για την κάλυψη των ποικίλων
ειδικών αναγκών των ατόµων µε αναπηρία. Επίσης, είναι συχνό φαινόµενο ένα άτοµο
µε αναπηρία να µην εργάζεται, συνακόλουθα, στην περίπτωση των οικογενειών µε
άτοµα µε αναπηρία, ο λόγος των εξαρτηµένων µελών ανά οικονοµικώς ενεργό άτοµο
είναι µεγαλύτερος, στοιχείο που µειώνει το κατά κεφαλήν εισόδηµα αυτών των
οικογενειών. Ωστόσο, ακόµη και στην περίπτωση που ένα άτοµο µε αναπηρία
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εργάζεται, πολύ συχνά συµβαίνει να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο και µειωµένες
αποδοχές, ή να απασχολείται σε χαµηλά αµειβόµενη θέση εργασίας κ.λπ.. Και σε
αυτή την περίπτωση το αποτέλεσµα είναι το χαµηλότερο ατοµικό και οικογενειακό
εισόδηµα.
Συνεπώς, η ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, πέραν των
θετικών επιπτώσεων σε προσωπικό επίπεδο, έχει ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στο
άµεσο οικογενειακό περιβάλλον. Με την εργασία του, το απασχολούµενο άτοµο µε
αναπηρία, µετατρέπεται από οικονοµικά εξαρτηµένο άτοµο, σε άτοµο που συµβάλλει
στο οικογενειακό εισόδηµα, συνεπώς το οικονοµικό όφελος είναι διπλό.

5.3 Οφέλη για την κοινωνία
Το οικονοµικό όφελος της κοινωνίας από την εργασία των ατόµων µε αναπηρία είναι
επίσης πολλαπλό. Προέρχεται από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις των ατόµων µε αναπηρία, την
αποδοτικότερη εργασία των ατόµων του οικογενειακού περιβάλλοντος των ατόµων
µε αναπηρία, εφόσον πλέον µπορούν να εργασθούν αναπόσπαστα από ποικίλες
επιβαρύνσεις. Επιπλέον, τα οικονοµικώς ανεξάρτητα άτοµα µε αναπηρία συνιστούν
µία κοινωνική οµάδα µε αυξηµένη αγοραστική δύναµη σε σύγκριση µε τα
οικονοµικώς εξαρτώµενα άτοµα.
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6.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η εργασία µπορεί να πάρει τη µορφή εξαρτηµένης απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Στην περίπτωση της
εξαρτηµένης απασχόλησης, είναι προφανές, ότι τα άτοµα µε αναπηρία εξαρτώνται
από τις αποφάσεις των εργοδοτών. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η πρωτοβουλία ανήκει στα ίδια
τα άτοµα µε αναπηρία και συνεπώς τα προβλήµατα «µετατοπίζονται» από το πεδίο
των «συνηθών» διακρίσεων και αποκτούν ποιοτικά άλλη διάσταση.

6.1 Κίνητρα
Τα κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τα άτοµα µε
αναπηρία µπορεί να είναι πολλά. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένα προβλήµατα τα
οποία µεµονωµένα ή/και σε συνδυασµό µπορεί να αποτελέσουν ένα τέτοιο κίνητρο:
-

Ανεργία,

-

αδυναµία εύρεσης εργασίας λόγω της αναπηρίας,

-

διακρίσεις στην απασχόληση (συµπεριφορά, ύψος αποδοχών, αναντιστοιχία µε
ικανότητες και προσδοκίες),

-

µη προσαρµογή εργασιακού περιβάλλοντος στις ανάγκες των ατόµων µε
αναπηρία,

-

απροθυµία εφοδιασµού µε τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήµατα,

-

επιθυµία ανεξαρτητοποίησης,

-

επιθυµία για ελαστικές συνθήκες εργασίας (ωράριο κ.ά.).

Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία
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6.2 Οφέλη από την επιχειρηµατική δραστηριότητα
Τα οφέλη από την επιχειρηµατική δραστηριότητα των ατόµων µε αναπηρία είναι
πολλά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
-

Μέσω της επιχειρηµατικής δραστηριότητας έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν τις
ικανότητές τους.

-

Αυξάνεται η πιθανότητα τα άτοµα µε αναπηρία να ασχοληθούν µε το αντικείµενο
που πραγµατικά τους ενδιαφέρει και που είναι πλησιέστερα στις ικανότητες και
στο επίπεδο των γνώσεών τους.

-

Υπάρχει µεγαλύτερη δυνατότητα στην ευελιξία των συνθηκών εργασίας και στην
προσαρµογή τους στις ανάγκες της αναπηρίας.

-

Αυξάνονται οι πιθανότητες πρόσληψης ατόµων µε αναπηρία, εφόσον ο ίδιος ο
εργοδότης είναι ενηµερωµένος και ευαισθητοποιηµένος.

-

∆ηµιουργούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την εργονοµική προσαρµογή του
χώρου εργασίας και την απόκτηση των ειδικών τεχνικών βοηθηµάτων για τα
απασχολούµενα άτοµα µε αναπηρία.

-

Η αντιστοίχιση του αντικειµένου της επιχείρησης µε τις επιθυµίες, προσδοκίες,
ικανότητες και γνώσεις των ατόµων µε αναπηρία δηµιουργεί µεγαλύτερα
περιθώρια για επαγγελµατική ανέλιξη και επιτυχία.

-

Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών που απευθύνονται στα άτοµα µε αναπηρία
απαιτεί ειδικές γνώσεις και εµπειρία. Στο θέµα αυτό οι επιχειρηµατίες ή/και
εργαζόµενοι µε αναπηρία έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα.

-

Η επιτυχία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µπορεί να αποτελέσει θετικό
πρότυπο, τόσο για επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες των ατόµων µε αναπηρία, όσο
και γενικότερα για τις ικανότητες των ατόµων µε αναπηρία.
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6.3 Ανασταλτικοί παράγοντες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από
τα άτοµα µε αναπηρία
6.3.1

∆υσµενή χαρακτηριστικά των ατόµων µε αναπηρία σε σχέση µε το γενικό
πληθυσµό

Μία σειρά από χαρακτηριστικά των ατόµων µε αναπηρία, σε σχέση µε το γενικό
πληθυσµό, δηµιουργούν δυσµενείς συνθήκες για την έναρξη της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά:
Ορισµένα χαρακτηριστικά οικονοµικού περιεχοµένου όπως είναι :
-

Υψηλότερη ανεργία,

-

µεγαλύτερη διάρκεια ανεργίας,

-

υψηλότερο ποσοστό µερικώς απασχολουµένων,

-

υψηλότερο ποσοστό εποχικώς απασχολουµένων,

-

υψηλότερες δαπάνες λόγω της αναπηρίας (εξοπλισµός, διευθέτηση χώρου),

-

παραµονή

εκτός

αγοράς

εργασίας

λόγω

αναπηρίας

(θεραπεία,

αποκατάσταση),
-

µακροχρόνια εξάρτηση από προνοιακά επιδόµατα,

-

σχετικά πιο περιορισµένες κοινωνικές σχέσεις,

έχουν ως αποτέλεσµα:
-

Το χαµηλότερο εισόδηµα,

-

την περιορισµένη ικανότητα αυτοχρηµατοδότησης και καταβολής ίδιας
συµµετοχής,

-

τη χαµηλή δανειοληπτική ικανότητα από το τραπεζικό σύστηµα.

Επίσης δυσµενώς επηρεάζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα και οι παρακάτω
παράγοντες:


Η περιορισµένη απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία ως µισθωτών και η
συνακόλουθη έλλειψη εµπειρίας.



Η µακροχρόνια εξάρτηση από προνοιακά επιδόµατα. Η έως προσφάτως
ακολουθούµενη µονοµερής προνοϊακού τύπου αντιµετώπιση του θέµατος της
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αναπηρίας, είχε ως αποτέλεσµα τη λήψη αποκλειστικά «παθητικών» µέτρων
στήριξης των ατόµων µε αναπηρία. Η προσέγγιση αυτή έχει διαµορφώσει την
αντίληψη τόσο των ατόµων µε αναπηρία, όσο και των αρµόδιων φορέων και
προσώπων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση των πολιτικών, µε
αποτέλεσµα να περιορίζονται στο πεδίο των επιδοµάτων και να µην αναζητούν
άλλες

ενεργητικότερες

λύσεις

(απασχόληση,

αυτοαπασχόληση,

επιχειρηµατικότητα).


Η σχετικά πρόσφατη, και συνεπώς ανεπαρκώς εµπεδωµένη, υιοθέτηση
«ενεργητικών» πολιτικών στήριξης της απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης και
επιχειρηµατικότητας.



Το χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Οι

ανωτέρω

παράγοντες

αλληλο-επηρρεάζονται,

αλληλο-ενισχύονται

και

λειτουργούν αθροιστικά. Οι µεγάλες ελλείψεις της κοινωνίας σε όλο το πλέγµα των
θεσµών και υποδοµών που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, δηµιουργούν ένα
περιοριστικό πλαίσιο που εµποδίζει την ισότιµη συµµετοχή τους σε όλο το φάσµα
των

κοινωνικών

δραστηριοτήτων

και

κατά

προέκταση

στην

ανάληψη

επιχειρηµατικής δραστηριότητας που συνιστά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τοµέα.
Επιπλέον, σε συνδυασµό µε αυτές καθ’ εαυτές τις δυσκολίες της αναπηρίας,
συνιστούν µία εξαιρετικά δυσµενή αφετηρία (σε όρους οικονοµικούς, κοινωνικούς,
γνώσεων και εµπειρίας) για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τα
άτοµα µε αναπηρία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν στο
σχεδιασµό και υλοποίηση των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των
ατόµων µε αναπηρία, οι οποίες θα πρέπει να συµβάλλουν στην άρση των ανωτέρω
µειονεκτηµάτων και στην αποκατάσταση της ισότητας των ευκαιριών.

6.3.2 Οι επιπτώσεις των χαµηλών προσδοκιών
Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την επιχειρηµατικότητα των ατόµων µε
αναπηρία είναι οι χαµηλές προσδοκίες. Τα ατοµικά προβλήµατα των ατόµων µε
αναπηρία, σε συνδυασµό µε τις ελλείψεις της κοινωνίας, έχουν ως αποτέλεσµα οι
προσδοκίες των ατόµων µε αναπηρία για τον εαυτό τους, αλλά και οι προσδοκίες της
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία
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κοινωνίας για τα άτοµα µε αναπηρία να είναι χαµηλές. Το στοιχείο αυτό δηµιουργεί
ένα φαύλο κύκλο µε επιπτώσεις στον τρόπο σκέψης και στη θεσµοθέτηση της
κοινωνίας. Είναι προφανές, ότι όταν τα άτοµα µε αναπηρία, λόγω των χαµηλών
προσδοκιών τους, αποδέχονται τη θέση τους στο περιθώριο της κοινωνίας, δεν
διεκδικούν το ρόλο που πραγµατικά και δικαιωµατικά τους ανήκει. Παράλληλα, οι
χαµηλές προσδοκίες της «υπόλοιπης» κοινωνίας, περιορίζουν την αντίληψή της για
τις δυνατότητες προσφοράς των ατόµων µε αναπηρία σε όλο το φάσµα της
κοινωνικής ζωής (κοινωνία, οικονοµία, πολιτισµός κ.λπ.). Αυτή η περιορισµένη
αντίληψη, αποτυπώνεται τόσο στις ενέργειες, όσο και στις παραλήψεις της
«κοινωνίας» για ζητήµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία. Πιο συγκεκριµένα, η
απουσία των ατόµων µε αναπηρία από το πεδίο σκέψης της κοινωνίας, παράγει
συµπεριφορές και θεσµούς από τους οποίους απουσιάζουν τα άτοµα µε αναπηρία και
µε τον τρόπο αυτό αναπαράγεται ο αποκλεισµός τους.
Η αντίληψη των χαµηλών προσδοκιών και η προνοιακή αντίληψη αλληλοτροφοδοτούνται.

Σε

αυτό

το

πλαίσιο

εντάσσεται

και

το

ζήτηµα

της

επιχειρηµατικότητας. Οι χαµηλές προσδοκίες, αποτέλεσµα παθητικών πολιτικών,
τροφοδοτούν µε τη σειρά τους και αναπαράγουν τη µονοµερή προνοιακή
αντιµετώπιση, σε βάρος των ενεργητικών πολιτικών.

6.3.3

Οι επιπτώσεις από την κατάργηση χορήγησης των επιδοµάτων και της
σύνταξης

Πέραν των ανωτέρω προβληµάτων, τα άτοµα µε αναπηρία αντιµετωπίζουν και την
περικοπή των επιδοµάτων και της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης ή/και
έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Είναι προφανές και αποδεικνύεται στην
πράξη, ότι οι περικοπές αυτές, συνιστούν εξαιρετικά σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα
για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία. Ιδιαίτερα στην
περίπτωση της επιχειρηµατικής δράσης που συνεπάγεται και οικονοµικό ρίσκο, η
απώλεια των επιδοµάτων και της σύνταξης λειτουργεί ακόµη πιο αποτρεπτικά.
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7.

Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

Πριν εξεταστεί το θέµα της πρόθεσης των ατόµων µε αναπηρία να ασκήσουν
επιχειρηµατική δραστηριότητα, θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Η
µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης (έκταση, είδος δραστηριότητας, προβλήµατα
κ.λπ.) µπορεί να αξιοποιηθεί στη διαδικασία ενίσχυσης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας των ατόµων µε αναπηρία. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις η τρέχουσα
επιχειρηµατική δραστηριότητα ατόµων µε ψυχική αναπηρία, των κωφών και ιδίως
των τυφλών είναι εξαιρετικά περιορισµένη, σε αντίθεση µε την επιχειρηµατική
δραστηριότητα των ατόµων µε κινητική αναπηρία που είναι σχετικά πιο διαδεδοµένη.
Σε άλλες κατηγορίες αναπηρίας (σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες, ασθένειες
του αίµατος κ.λπ.), δεν εντοπίζεται κάποιος ειδικός περιορισµός που να λειτουργεί
ανασταλτικά στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

7.1

Η πρόθεση των ατόµων µε αναπηρία για επιχειρηµατική δραστηριότητα

Αποτελεί βασική διαπίστωση, ότι τόσο η ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην
αγορά εργασίας, όσο και η συµµετοχή τους στην επιχειρηµατική δραστηριότητα,
είναι χαµηλότερη από τις προθέσεις τους. Στην ΕΕ-15 το ποσοστό των εργαζοµένων
ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των ατόµων µε αναπηρία, ανέρχεται περίπου στο
47%, και είναι πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό που χαρακτηρίζει το
σύνολο του πληθυσµού (63%). Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι πολύ µεγαλύτερο
ποσοστό ατόµων µε αναπηρία έχει πρόθεση να εργασθεί.
Επίσης βασική διαπίστωση αποτελεί το στοιχείο, ότι η σύγκλιση της πρόθεσης για
ένταξη στην αγορά εργασίας µε την πραγµατική ένταξη, εξαρτάται από τις
επικρατούσες συνθήκες και την εξασφάλιση στοιχειωδών προϋποθέσεων. Αυτό
προκύπτει και από τα στοιχεία του Πίνακα 1, από τα οποία καθίσταται προφανές ότι
σε χώρες µε µεγαλύτερη παράδοση στις πολιτικές αντιµετώπισης της αναπηρίας
(Γαλλία, Φιλανδία) η απόκλιση ανάµεσα στο ποσοστό εργαζοµένων χωρίς αναπηρία
και των ατόµων µε αναπηρία είναι πολύ µικρότερη, σε σχέση µε την αντίστοιχη
απόκλιση σε χώρες χωρίς ανάλογη παράδοση (Ελλάδα, Ισπανία).
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Πίνακας 1: Ποσοστό εργαζοµένων στον πληθυσµό χωρίς αναπηρία και στον
πληθυσµό των ατόµων µε ελαφριά και βαριά αναπηρία

Χωρίς
αναπηρία,
(%)

Με ελαφριά αναπηρία
Απόκλιση από το
ποσοστό χωρίς
Ποσοστό,
αναπηρία,
(%)
(ποσοστιαίες
µονάδες)

Με βαριά αναπηρία
Απόκλιση από
το ποσοστό
Ποσοστό,
χωρίς
(%)
αναπηρία,
(ποσοστιαίες
µονάδες)

Γαλλία

63,7

50,0

-13,7

36,4

-27,3

Φινλανδία

62,0

47,0

-15,0

26,6

-35,4

Ιταλία

53,3

36,8

-16,5

21,2

-32,1

Ισπανία

49,9

28,5

-21,4

13,8

-36,1

Ελλάδα

58,6

35,5

-23,1

16,7

-41,9

Πηγή: EUROSTAT 2001

Η απόκλιση ανάµεσα στο ποσοστό εργαζοµένων χωρίς αναπηρία και των ατόµων µε
ελαφρά αναπηρία κυµαίνεται από 13,7% έως 23,1 %, ενώ στην περίπτωση των
ατόµων µε βαριά αναπηρία η απόκλιση κυµαίνεται από 27,3% έως 41,9%. Αυτή η
απόκλιση αποδεικνύει τη συστηµατική διάκριση και αποκλεισµό που υφίστανται τα
άτοµα µε αναπηρία από την απασχόληση.
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική
διαδικασία

µε

οποιαδήποτε

µορφή

(απασχολούµενοι,

αυτο-απασχολούµενοι,

επιχειρηµατίες) είναι πρωτίστως ζήτηµα εξασφάλισης των προϋποθέσεων, γιατί η
πρόθεση των ατόµων µε αναπηρία πρέπει να θεωρείται, στις περισσότερες των
περιπτώσεων, ως δεδοµένη. Μελέτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό διαπιστώνουν τη
θέληση

των

ατόµων

µε

αναπηρία

να

εργασθούν

ως

µισθωτοί,

ως

αυτοαπασχολούµενοι, αλλά και ως επιχειρηµατίες. Το ζητούµενο, συνεπώς, δεν είναι
τόσο οι προθέσεις των ατόµων µε αναπηρία, όσο οι προϋποθέσεις για να
υλοποιήσουν τις προθέσεις τους.
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7.2

Η πρόθεση και οι προϋποθέσεις για άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

Η πρόθεση των ατόµων µε αναπηρία να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα
επηρεάζεται από τις προϋποθέσεις που άµεσα και έµµεσα επηρεάζουν τη
συγκεκριµένη διαδικασία. Η έννοια «προϋποθέσεις», ωστόσο, είναι µία γενική
διατύπωση, η οποία περιλαµβάνει ζητήµατα που σχετίζονται τόσο µε τα
διαµορφωµένα ατοµικά χαρακτηριστικά των ατόµων µε αναπηρία, όσο και µε τα
γενικά κοινωνικά και θεσµικά ζητήµατα, όπως είναι η ευρύτερη κοινωνική και
οικονοµική θέση των ατόµων µε αναπηρία και το ειδικό θεσµικό πλαίσιο-σύστηµα
κινήτρων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για τα άτοµα µε αναπηρία.
Ειδικής αναφοράς χρήζει το µείζον ζήτηµα της περικοπής των κοινωνικών παροχών
προς τα άτοµα µε αναπηρία σε περίπτωση ένταξης στην παραγωγική διαδικασία.
Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, ενώ υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για συµµετοχή
στο πρόγραµµα «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας των Ατόµων µε Αναπηρία» του
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., τελικώς πολύ µικρότερο ποσοστό από αυτό των αρχικώς
ενδιαφεροµένων υποβάλει αίτηση για ένταξη στο πρόγραµµα, διότι αποθαρρύνεται
από την περικοπή των επιδοµάτων και της σύνταξης.
Εν κατακλείδι, η σχέση των ατόµων µε αναπηρία µε την επιχειρηµατικότητα δε
µπορεί παρά να αντανακλά τη γενικότερη θέση τους στην οικονοµική και ευρύτερη
κοινωνική ζωή, λαµβανοµένων υπ’ όψιν, βέβαια, των ειδικών απαιτήσεων της
επιχειρηµατικότητας. Ο αποκλεισµός των ατόµων µε αναπηρία από διάφορες πλευρές
της κοινωνικής ζωής (εκπαίδευση, απασχόληση, πρόσβαση στο σύνολο των αγαθών
και υπηρεσιών) λειτουργεί περιοριστικά στην πρόσληψη γνώσεων, εµπειρίας,
πλεονάσµατος

οικονοµικών

πόρων,

αυτοπεποίθησης,

αυτογνωσίας,

στοιχεία

απαραίτητα για την άσκηση αυτόνοµης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Συνεπώς, η αξιολόγηση της πρόθεσης των ατόµων µε αναπηρία για άσκηση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας δε θα πρέπει να γίνει µε αναφορά σε ένα αόριστο
κοινωνικό-οικονοµικό-θεσµικό περιβάλλον, αλλά στις συγκεκριµένες κοινωνικέςοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν και στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
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8.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

Οι κυριότερες πιθανές πηγές εισοδήµατος των ατόµων µε αναπηρία µπορεί να είναι οι
εξής:
Α. «Παθητικές» πηγές εισοδήµατος
- επιδόµατα αναπηρίας
- συντάξεις λόγω αναπηρίας
Β. «Ενεργητικές» πηγές εισοδήµατος
Β1. Εξαρτηµένη απασχόληση
-∆ηµόσιου τοµέα
-Ιδιωτικού τοµέα
Β2. Αυτό-απασχόληση
Β3. Επιχειρηµατική δραστηριότητα
-ανεξάρτητη
-σε οικογενειακή επιχείρηση
-σε συνεργασία µε τρίτους (άτοµα µε αναπηρία, ή όχι)
Β4. Συµµετοχή σε συνεταιρισµό (κοινωνικό ή όχι)
Σχεδόν κατά αντίστοιχο τρόπο είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν και οι πολιτικές
στήριξης των ατόµων µε αναπηρία:
-

προνοιακές πολιτικές (επιδόµατα, συντάξεις), (Α)

-

πολιτικές από την πλευρά της ζήτησης εργασίας: Επιχορήγηση εργοδοτών για
απασχόληση ατόµων µε αναπηρία, υποστηριζόµενη απασχόληση, (Β1),

-

πολιτικές από την πλευρά της προσφοράς εργασίας:, αυτό-απασχόληση,
επιχειρηµατική δραστηριότητα, (Β2, Β3, Β4).

Οι πολιτικές από την πλευρά της προσφοράς εργασίας (στήριξη αυτο-απασχόλησης
και ιδίως στήριξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας), έχουν εµφανισθεί σχετικά
πρόσφατα και σχετίζονται µε την εξάπλωση της αντίληψης της αναπηρίας ως θέµατος
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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Η αυτο-απασχόληση και η επιχειρηµατική δραστηριότητα των ατόµων µε αναπηρία
εµφανίστηκε πρώτα σε χώρες µε σχετικά χαµηλότερο επίπεδο οικονοµικής
ανάπτυξης. Αυτό το γεγονός, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξο, έχει την
ερµηνεία ότι στις χώρες αυτές το κράτος πρόνοιας είναι λιγότερο αναπτυγµένο και η
εξασφάλιση εξαρτηµένης εργασίας περιορισµένη, µε αποτέλεσµα τα άτοµα µε
αναπηρία να αναγκάζονται σε µεγαλύτερο βαθµό να καταφύγουν σε ατοµικές λύσεις.

8.1 Η αντιµετώπιση της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία διεθνώς
Η επιχειρηµατικότητα των ατόµων µε αναπηρία συνιστά ένα σηµαντικό ζήτηµα που
απασχολεί τόσο τους διεθνείς οργανισµούς, όσο και τις εθνικές κυβερνήσεις πολλών
ανεπτυγµένων χωρών. Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε
αναπηρία, µαζί µε την ενίσχυση της απασχόλησης και της αυτο-απασχόλησης
συνιστούν οργανικά στοιχεία της στρατηγικής αντιµετώπισης των προβληµάτων της
αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό θεσµοθετούνται ολοκληρωµένες πολιτικές που
περιλαµβάνουν θεσµική, οικονοµική, χρηµατοδοτική, τεχνική κ.λπ. υποστήριξη της
επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία.

8.2 Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία στην
Ελλάδα
Οι φορείς που ασχολούνται µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε
αναπηρία είναι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µέσω του
Ο.Α.Ε.∆. και το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ..

8.2.1 Τα προγράµµατα του Ο.Α.Ε.∆.
Ο Ο.Α.Ε.∆. στηρίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα των ατόµων µε αναπηρία µε
την υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων. Επίσης παρέχει ένα πλέγµα εξατοµικευµένων
συνοδευτικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών από εξειδικευµένους εργασιακούς
συµβούλους. Η ενίσχυση των ατόµων µε αναπηρία γίνεται µέσω γενικότερων
προγραµµάτων που απευθύνονται σε άτοµα που αντιµετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες
για την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία (γυναίκες, απεξαρτηµένα άτοµα,
αποφυλακισµένοι κ.ά.)

Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία

26

Επιχειρηµατικότητα και Άτοµα µε Αναπηρία

α. Προγράµµατα για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων
επαγγελµατιών.
α.1 Πρόγραµµα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας
-

Πρόγραµµα πλήρους απασχόλησης τετραετούς διάρκειας,

-

πρόγραµµα µερικής απασχόλησης τετραετούς διάρκειας,

-

πρόγραµµα πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.

α.2 Πρόγραµµα επιδότησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών
-

Η διάρκεια επιχορήγησης είναι τετραετής.

-

Το ποσό επιχορήγησης κυµαίνεται από 16.600 € έως 18.100 €. Το βασικό ποσό
της επιχορήγησης (16.000 €) προσαυξάνεται κατά 1.500 €, εάν ο νέος ελεύθερος
επαγγελµατίας είναι άτοµο µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

-

Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται ως εξής: Τον 1ο χρόνο 7.600 € και
ακολουθούν τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις των 3.000 €.

α.3 Πρόγραµµα επιχορήγησης για την εργονοµική διευθέτηση του χώρου εργασίας
ατόµων µε αναπηρία που εντάσσονται στο πρόγραµµα νέων θέσεων εργασίας, ή
νέων ελεύθερων επαγγελµατιών
Η εργονοµική διευθέτηση του χώρου εργασίας επιδοτείται µε συµµετοχή στην
δαπάνη έως 90% του συνολικού κόστους της και µέχρι του ύψους των 2.400 € για
κάθε µία από τις εργονοµικές διευθετήσεις χώρου εργασίας που κρίνονται αναγκαίες.
β.

Συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα µε την ΕΕ (µέτρο 2.2 στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Απασχόληση & επαγγελµατική κατάρτιση"

β.1

Επιδότηση εργοδοτών για πρόσληψη ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων

β.2 Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελµατιών ατόµων ευπαθών κοινωνικών
οµάδων
Η διάρκεια επιχορήγησης είναι 16 µήνες, το ποσό επιχορήγησης 10.600 €, το οποίο
προσαυξάνεται κατά 1.400 € εάν το άτοµο είναι γυναίκα, ή είναι άνω των 45 ετών.
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του
Ο.Α.Ε.∆., µέσω των προγραµµάτων εθνικής πολιτικής του Ο.Α.Ε.∆. διάρκειας τριών
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ετών, εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας κατά το διάστηµα 1997-2001, 11.715 άτοµα
διαφόρων ευπαθών οµάδων πληθυσµού, εκ των οποίων τα 9.359 ήταν άτοµα µε
αναπηρία.
Πίνακας 2: Υπαγωγές ατόµων µε αναπηρία ανά πρόγραµµα, 1999-2001
Έτος

Νέες Θέσεις

Νέοι Ελεύθεροι

Σύνολο

Εργασίας

Επαγγελµατίες

1999

885

380

1.265

2000

2.036

664

2.700

2001

2.071

416

2.487

Σύνολο

4.992

1.460

6.452

Πηγή: Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆., 2002

Στον παραπάνω αριθµό των ωφελούµενων ατόµων, θα πρέπει να προστεθεί και ο
αριθµός αυτών που παρακολούθησαν µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, ο
οποίος για το διάστηµα 2000-2001 ανέρχονταν σε 586 άτοµα. Επίσης µέσω των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του Ο.Α.Ε.∆. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
«Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας» και της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας «Απασχόληση», ωφελήθηκαν για το διάστηµα 2000-2001, 3.933
άτοµα διαφόρων ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Από το ύψος της επιχορήγησης των προγραµµάτων του Ο.Α.Ε.∆. προκύπτει ότι
πρόκειται για περιορισµένες ενισχύσεις στήριξης της αυτο-απασχόλησης, ή
επιχειρηµατικής δραστηριότητας πολύ µικρής κλίµακας. Τα προγράµµατα του
ΥΠ.ΑΝ./Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., απευθύνονται σε µεγαλύτερης κλίµακας επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες.
8.2.2

Το πρόγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης / Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. «Ενίσχυση
Επιχειρηµατικότητας Ατόµων µε Αναπηρίες»

Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Ατόµων µε Αναπηρίες» εντάσσεται
στο Μέτρο 2.8 - Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικότητας Οµάδων Πληθυσµού του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» και εγκρίθηκε µε την απόφαση
της ΕΕ C(2001)-550 της 14/3/2001. «Αρχή Εφαρµογής» του προγράµµατος είναι το
Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ∆ιεύθυνση ΜΜΕ που
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παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο υλοποίησής του. «Φορέας Υλοποίησης» είναι
ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης και παρακολούθησης
υλοποίησης του προγράµµατος. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε
7.226.000 €, εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη είναι 3.613.000 €. Το πρόγραµµα
υλοποιείται σε κύκλους. Ο α΄ κύκλος βρίσκεται στη φάση υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων, ο β΄ κύκλος βρίσκεται στη φάση έναρξης υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων, ενώ ετοιµάζεται η προκήρυξη του γ΄ κύκλου.
•

∆ηµοσιοποίηση-ενηµέρωση

Η δηµοσιοποίηση του προγράµµατος φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική. Αυτό
προκύπτει τόσο από τις ενέργειες δηµοσιοποίησης που έγιναν από πλευράς
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., αλλά και από την ΕΣΑΕΑ στους φορείς - µέλη της, όσο και από το
ενδιαφέρον που έδειξαν τα άτοµα µε αναπηρία µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,
αλλά και προσωπικής προσέλευσης για περαιτέρω ενηµέρωση. Εκτιµάται ότι
ενδιαφέρον µε τους ανωτέρω τρόπους έδειξαν περίπου 700 άτοµα, ενώ 142 από αυτά
υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα .
•

Αριθµός αιτήσεων-ανταπόκριση των ατόµων µε αναπηρία στο πρόγραµµα

Παρά την επαρκή δηµοσιοποίηση και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για περαιτέρω
ενηµέρωση που έδειξαν τα άτοµα µε αναπηρία, η τελική ανταπόκριση για ένταξη στο
πρόγραµµα, κρίνεται µάλλον ως περιορισµένη. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί
στους εξής παράγοντες:
-

Πρωτίστως στην περικοπή των επιδοµάτων και της σύνταξης σε περίπτωση
ένταξης στο πρόγραµµα2,

-

στην απουσία υποστηρικτικών µηχανισµών για τη διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων,

-

στο υψηλό κόστος σύνταξης του φακέλου το οποίο δεν αποτελεί επιλέξιµη
δαπάνη,

-

ενδεχοµένως στην έλλειψη ενηµέρωσης των στελεχών του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για
την κατάλληλη αντιµετώπιση/επικοινωνία µε τα άτοµα µε αναπηρία.

2

Υπολογίζεται ότι σε κάθε υποβληθείσα αίτηση, αντιστοιχούν περίπου 3-4 ενδιαφερόµενοι οι
περισσότεροι των οποίων δεν υπέβαλαν αίτηση για αυτόν ακριβώς το λόγο.
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•

Ποσοστό έγκρισης, απόρριψης, βαθµός υλοποίησης

Ο αριθµός των αιτήσεων στον α΄ κύκλο ανέρχεται σε 70. Από αυτά τα επιχειρηµατικά
σχέδια υλοποιήθηκαν, ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης µόλις 30. Συνεπώς, ο
βαθµός υλοποίησης κρίνεται ως ιδιαίτερα χαµηλός.
Σηµαντική είναι η παρατήρηση ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας εµφανίζεται
όχι στο στάδιο της αρχικής αξιολόγησης, αλλά στα ήδη εγκεκριµένα επιχειρηµατικά
σχέδια. Συγκεκριµένα, ενώ στην αρχική αξιολόγηση απορρίφθηκαν µόνο 12 από τα
70 επιχειρηµατικά σχέδια (17%), από τα ήδη εγκεκριµένα (57) αποσύρθηκαν (για
διάφορους λόγους) τα 27, (47%).
Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη διατύπωση της άποψης, ότι ενώ από τα άτοµα µε
αναπηρία υπάρχει η έµπρακτη πρόθεση για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
(εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύνταξη φακέλου, καταβολή του σχετικού κόστους κ.λπ.),
λείπουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως
«κατάλληλες προϋποθέσεις» µπορεί να αναφερθούν οι εξής παράγοντες, οι οποίοι σε
αρκετές περιπτώσεις ενδεχοµένως να συνδέονται µεταξύ τους:
-

Η ανεπαρκής ενηµέρωση των υποψήφιων επενδυτών, µε αποτέλεσµα την
εµπλοκή σε διαδικασίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας χωρίς πλήρη
επίγνωση των απαιτήσεων,

-

η απουσία υποστηρικτικών µηχανισµών και η συνακόλουθη έλλειψη τεχνικής
στήριξης για την υπέρβαση κρίσιµων εµποδίων.

Πίνακας 3 : Έγκριση-απόρριψη και βαθµός υλοποίησης των επιχειρηµατικών
σχεδίων α΄ κα β΄ κύκλου
Α΄ κύκλος
Β΄ κύκλος
Αριθµός αιτήσεων

70

72

Απορρίφθηκαν

12

12

(λόγω έλλειψης δικαιολογητικών)

(4)

(4)

(δήλωση αδυναµίας, ανεπάρκειας επιχειρ.σχεδίου)

(8)

(8)

Εγκρίθηκαν

57

60

Ανακλήθηκαν µετά την έγκριση

27

-

Υπό υλοποίηση

20

-

Ολοκληρώθηκαν (έως 1/3/2005)

10

-
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•

Λόγοι απόρριψης ή/και απόσυρσης ενδιαφέροντος (α΄ κύκλος)

Οι βασικότεροι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. είναι: η
ελλιπής κατάθεση δικαιολογητικών, η αδυναµία ορθής υποβολής της πρότασης, η
ανεπαρκής τεκµηρίωση του φακέλου και η αδυναµία κάλυψης της ίδιας συµµετοχής.
Όσον αφορά τους λόγους απόσυρσης από τα άτοµα µε αναπηρία, οι βασικότεροι είναι
η αδυναµία υλοποίησης του σχεδίου λόγω επιδείνωσης της υγείας και διάφοροι
άλλοι «υποκειµενικοί» λόγοι. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µέρος των
«υποκειµενικών»

λόγων ενδεχοµένως να

σχετίζεται

και µε

την έλλειψη

υποστηρικτικών µηχανισµών.

•

Γεωγραφική κάλυψη της χώρας

Α΄ κύκλος
Η γεωγραφική κάλυψη είναι περιορισµένη δεδοµένου ότι κατατέθηκαν προτάσεις
µόνο από 28 νοµούς της χώρας. Ο Ν. Αττικής και ο Ν. Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν
µαζί το 42,5 % των προτάσεων, το 61,0 % του προϋπολογισµού και το 45,4 % των
προβλεπόµενων νέων θέσεων εργασίας, (βλ. Πίνακα 7).
Β΄ κύκλος
Στο β΄ κύκλο η γεωγραφική κάλυψη περιορίστηκε περισσότερο σε σχέση µε τον α΄
κύκλο, δεδοµένου ότι εγκρίθηκαν προτάσεις µόλις από 20 νοµούς της χώρας.
Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο βαθµός συγκέντρωσης στο Ν. Αττικής και στο Ν.
Θεσσαλονίκης. Οι δύο νοµοί συγκεντρώνουν µαζί το 57,6 % των προτάσεων, το 61,0
% του προϋπολογισµού και το 64,9 % των προβλεπόµενων νέων θέσεων εργασίας,
(βλ. Πίνακα 8).
•

Νέες θέσεις εργασίας

Α΄ κύκλος
Αρχικά, µε βάση το σύνολο των αιτήσεων ο αναµενόµενος αριθµός των νέων θέσεων
εργασίας ήταν 96. Ωστόσο, µε βάση τα υλοποιηθέντα και υπό υλοποίηση
επιχειρηµατικά σχέδια (30), ο αριθµός των νέων θέσεων εργασίας µειώθηκε σε
περίπου 41. Αν όµως συνυπολογισθεί και η απασχόληση των επιχειρηµατιών, τότε ο
αριθµός των νέων θέσεων εργασίας εκτιµάται ότι µπορεί να ανέλθει στις 53.
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Με βάση το σύνολο των προτάσεων, ο αριθµός των νέων θέσεων εργασίας ανά
επενδυτικό σχέδιο είναι 1,4 θέσεις. Το µέσο κόστος κάθε νέας θέσης εργασίας
ανέρχεται σε 66.000 €, ενώ αν συνυπολογισθούν και οι θέσεις εργασίας των
επιχειρηµατιών, τότε το µέσο κόστος µειώνεται περίπου σε 51.000 € .
Β΄ κύκλος
Από τις εγκεκριµένες προτάσεις του β΄ κύκλου αναµένεται η δηµιουργία 97 νέων
θέσεων εργασίας. Με την υπόθεση ότι ο βαθµός υλοποίησης θα είναι ο ίδιος µε αυτόν
της α΄ φάσης, αναµένεται η µείωση του αριθµού των νέων θέσεων σε 42, και µε τον
συνυπολογισµό της απασχόλησης των επιχειρηµατιών να ανέλθει τελικώς στις 55.
Με βάση το σύνολο των εγκεκριµένων προτάσεων, ο αριθµός των νέων θέσεων
εργασίας ανά επενδυτικό σχέδιο είναι 1,6 θέσεις. Το µέσο κόστος κάθε νέας θέσης
εργασίας ανέρχεται σε 47.000 €, ενώ αν συνυπολογισθούν και οι θέσεις εργασίας των
επιχειρηµατιών, τότε το µέσο κόστος µειώνεται περίπου σε 36.000 € .
•

Το ύψος του προϋπολογισµού των προτάσεων

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προδιαγραφές του προγράµµατος, για τον α΄ και β΄ κύκλο,
θέτουν κατώτατο όριο για το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τις 30.000 €. Το
ανώτατο όριο διαµορφώνεται σε 90.000 € για τους κλάδους του εµπορίου, υπηρεσιών
και τουρισµού και 150.000 € για τη µεταποίηση.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανοµή των προτάσεων σύµφωνα µε το ύψος του
προτεινόµενου προϋπολογισµού ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας.
Τόσο στον α΄, όσο και στον β΄ κύκλο τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια (σχεδόν τα
2/3) είχαν προϋπολογισµό µεταξύ 51.000 και 100.000 €, µε µέσο όρο τις 67.000 και
59.000 € αντιστοίχως.
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Πίνακας 4: Κατανοµή του συνόλου των προτάσεων α΄ κύκλου σύµφωνα µε το ύψος
του προτεινόµενου προϋπολογισµού
Προϋπολογισµός,
(1000 €)
Έως 50

Αριθµός
προτάσεων
10

Ποσοστό, (%)

51 - 100

39

58,2

101 - 150

14

20,9

151 και άνω

4

6,0

Σύνολο

67

100,0

14,9

Πίνακας 5: Κατανοµή των εγκεκριµένων προτάσεων β΄ κύκλου σύµφωνα µε το
ύψος του προτεινόµενου προϋπολογισµού
Προϋπολογισµός,
(1000 €)
Έως 50

Αριθµός
προτάσεων
10

Ποσοστό, (%)

51 - 100

39

66,1

101 - 150

10

16,9

151 και άνω

0

0,0

Σύνολο

59

100,0

16,9

Πίνακας 6: Κατανοµή των προτάσεων α΄ και β΄ κύκλου σύµφωνα µε το ύψος του
προτεινόµενου προϋπολογισµού
Προϋπολογισµός,
(1000 €)
Έως 50
51 - 100
101 - 150
151 και άνω
Σύνολο
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Αριθµός
προτάσεων
20
78
24
4
126

Ποσοστό, (%)
15,9
61,9
19,0
3,2
100,0
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Πίνακας 7: Βασικά µεγέθη των προτάσεων (σύνολο αιτήσεων) του α΄ κύκλου
Kόστος/νέα
Αριθµός

Μέσος

Θέσεις

θέση

προτάσε-

Προϋπολ.

Νέες θέσεις

προϋπ.

εργασίας/

εργασίας

ων

(1000 €)

εργασίας

(1000 €)

πρόταση

(1000 €)

1 Αττικής

18

1628

19

90,4

1,1

85,7

2 Θεσ/νίκης

9

1066

15

118,4

1,7

71,1

3 Τρικάλων

3

310

5

103,3

1,7

62,0

4 Λέσβου

3

200

2

66,7

0,7

100,0

5 Χίου

3

189

13

63,0

4,3

14,5

6 Αιτωλοακ.

3

172

4

57,3

1,3

43,0

7 Ιωαννίνων

2

240

5

120,0

2,5

48,0

8 Πέλλας

2

232

3

116,0

1,5

77,3

9 Ηρακλείου

2

210

1

105,0

0,5

210,0

10 Αρκαδίας

2

187

0

93,5

0,0

-

11 Καβάλας

2

182

1

91,0

0,5

182,0

12 Ρέθυµνο

2

180

5

90,0

2,5

36,0

13 Ευβοίας

2

180

2

90,0

1,0

90,0

14 Λάρισας

2

143

1

71,5

0,5

143,0

15 Αχαΐας

1

164

3

164,0

3,0

54,7

16 Χανίων

1

150

2

150,0

2,0

75,0

17 ∆ράµας

1

141

2

141,0

2,0

70,5

18 Ζακύνθου

1

107

5

107,0

5,0

21,4

19 Λευκάδος

1

95

0

95,0

0,0

-

20 Έβρου

1

90

0

90,0

0,0

-

21 Φλώρινας

1

88

1

88,0

1,0

88,0

22 Άρτας

1

83

3

83,0

3,0

27,7

23 Καστοριάς

1

78

1

78,0

1,0

78,0

24 Ηλείας

1

73

1

73,0

1,0

73,0

25 Βοιωτίας

1

62

1

62,0

1,0

62,0

26 Λακωνίας

1

43

0

43,0

0,0

-

27 ∆ωδεκαν.

1

39

0

39,0

0,0

-

28 Ξάνθης

1

0

1

0,0

1,0

0,0

Σύνολο

69

6.332

96

91,8

1,4

66,0

Νοµός
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Πίνακας 8: Βασικά µεγέθη των εγκεκριµένων προτάσεων του β΄ κύκλου
Kόστος/νέα
Αριθµός

Νέες

Μέσος

Θέσεις

θέση

προτά-

Προϋπολ.

θέσεις

προϋπ.

εργασίας/πρό-

εργασίας

σεων

(1000 €)

εργασίας

(1000 €)

ταση

(1000 €)

1 Αττικής

24

2.049

42

85,4

1,8

48,8

2 Θεσ/νίκης

10

744

21

74,4

2,1

35,4

3 Καβάλας

3

319

1

106,3

0,3

319,0

4 Κορινθίας

2

174

4

87,0

2,0

43,5

5 Χαλκιδικής

2

130

2

65,0

1,0

65,0

6 Μαγνησίας

2

129

1

64,5

0,5

129,0

7 Χανίων

2

113

4

56,5

2,0

28,3

8 Κυκλάδων

2

110

2

55,0

1,0

55,0

9 Τρικάλων

1

134

1

134,0

1,0

134,0

10 Ηµαθίας

1

96

1

96,0

1,0

96,0

11 Ιωαννίνων

1

79

3

79,0

3,0

26,3

12 Αιτωλ/νιας

1

77

2

77,0

2,0

38,5

13 Λασιθίου

1

77

2

77,0

2,0

38,5

14 Αρκαδίας

1

69

2

69,0

2,0

34,5

15 Σερρών

1

57

1

57,0

1,0

57,0

16 Αχαΐας

1

55

0

55,0

0,0

-

17 Κεφαλληνίας

1

49

0

49,0

0,0

-

18 Πιερίας

1

45

6

45,0

6,0

7,5

19 Λευκάδας

1

36

1

36,0

1,0

36,0

20 Ηρακλείου

1

33

1

33,0

1,0

33,0

Σύνολο

59

4.575

97

77,5

1,6

47,2

Νοµός
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Πίνακας 9: Βασικά µεγέθη των προτάσεων α΄ και β΄ κύκλου*

Νοµός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Αττικής
Θεσ/νίκης
Καβάλας
Αιτωλ/νιας
Τρικάλων
Χίου
Λέσβου
Ηρακλείου
Αρκαδίας
Χανίων
Ιωαννίνων
Κυκλάδων
Μαγνησίας
Χαλκιδικής
Λευκάδας
Λάρισας
Κορινθίας
Ευβοίας
Ρέθυµνο
Αχαΐας
Πέλλας
Ξάνθης
∆ωδεκαν.
Λακωνίας
Πιερίας
Κεφαλληνίας
Σερρών
Βοιωτίας
Ηλείας
Λασιθίου
Καστοριάς
Άρτας
Φλώρινας
Έβρου
Ηµαθίας
Ζακύνθου
∆ράµας
Σύνολο

Αριθµός
προτάσε
ων

Προϋπολ
.
(1000 €)

42
19
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
128

3.677
1.810
501
249
444
189
200
243
256
263
319
110
129
130
131
143
174
180
180
219
232
0
39
43
45
49
57
62
73
77
78
83
88
90
96
107
141
10.907

Νέες θέσεις
εργασίας

Μέσος
προϋπ.
(1000 €)

Θέσεις
εργασίας/π
ρόταση

Kόστος/νέα
θέση
εργασίας
(1000 €)

61
36
2
6
6
13
2
2
2
6
8
2
1
2
1
1
4
2
5
3
3
1
0
0
6
0
1
1
1
2
1
3
1
0
1
5
2
193

87,5
95,3
100,2
62,3
111,0
63,0
66,7
81,0
85,3
87,7
106,3
55,0
64,5
65,0
65,5
71,5
87,0
90,0
90,0
109,5
116,0
0,0
39,0
43,0
45,0
49,0
57,0
62,0
73,0
77,0
78,0
83,0
88,0
90,0
96,0
107,0
141,0
85,2

1,5
1,9
0,4
1,5
1,5
4,3
0,7
0,7
0,7
2,0
2,7
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
2,0
1,0
2,5
1,5
1,5
1,0
0,0
0,0
6,0
0,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
3,0
1,0
0,0
1,0
5,0
2,0
1,5

60,3
50,3
250,5
41,5
74,0
14,5
100,0
121,5
128,0
43,8
39,9
55,0
129,0
65,0
131,0
143,0
43,5
90,0
36,0
73,0
77,3
0,0
7,5
57,0
62,0
73,0
38,5
78,0
27,7
88,0
96,0
21,4
70,5
56,5

(*) Τα στοιχεία του α΄ κύκλου αφορούν το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν, ενώ τα
στοιχεία του β΄ κύκλου αφορούν τις προτάσεις που εγκρίθηκαν.
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•

Προσωπικά χαρακτηριστικά των αιτούντων (α΄ κύκλος)

Στη συνέχεια γίνεται µία ανάλυση των ατοµικών χαρακτηριστικών των αιτούντων µε
στοιχεία από τις αιτήσεις του α΄ κύκλου. Εξετάζεται η ηλικία, το φύλο, η
οικογενειακή κατάσταση, το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το επίπεδο
εκπαίδευσης, η κατάρτιση και η επαγγελµατική εµπειρία.
Ηλικία
Τα περισσότερα άτοµα µε αναπηρία που υπέβαλαν αίτηση (37,3%), έχουν ηλικία 4150 ετών. Ακολουθούν µε 29,9% τα άτοµα µε ηλικία 31-40 ετών, τα άτοµα έως 30
ετών αντιπροσωπεύουν το 20,9%, ενώ σχετικά περιορισµένη (11,9%) είναι η
συµµετοχή των ατόµων ηλικίας άνω των 51 ετών. Θα µπορούσε να διατυπωθεί το
συµπέρασµα, ότι πρόθεση για επιχειρηµατική δραστηριότητα εκδηλώνουν κυρίως τα
άτοµα µέσης ηλικίας (από 31-50 ετών), ενώ τα άτοµα νεαρής και µεγάλης ηλικίας
εκδηλώνουν σχετική πρόθεση σε µικρότερο βαθµό.
Πίνακας 10: Η ηλικία
Αριθµός

Ποσοστιαία

αιτήσεων

κατανοµή, (%)

έως 30

14

20,9

31 - 40

20

29,9

41 - 50

25

37,3

51 και άνω

8

11,9

Σύνολο

67

100,0

Ηλικία, (έτη)

Φύλο
Το µεγαλύτερο ποσοστό των αιτούντων είναι άνδρες.
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∆ιάγραµµα 1: Η ηλικία των αιτούντων
40
35
30

(%)

25
20
15
10
5
0
έως 30

31 - 40

41 - 50

51 και άνω

Οικογενειακή κατάσταση
Το 49,2% των αιτούντων είναι έγγαµοι, ωστόσο, πολύ µεγάλο ποσοστό (46,2%) είναι
άγαµοι. Αυτό είναι αναµενόµενο διότι και γενικά στον πληθυσµό των ατόµων µε
αναπηρία το ποσοστό των άγαµων είναι υψηλό. Το στοιχείο αυτό έχει σηµασία διότι
τα άτοµα αυτά στερούνται της φροντίδας του συντρόφου και των παιδιών και
συνεπώς έχουν αυξηµένη ανάγκη ίδιας οικονοµικής αποκατάστασης, ή/και
αυξηµένης φροντίδας από την Πολιτεία, κυρίως κατά τη διάρκεια της «τρίτης»
ηλικίας.
Πίνακας 11: Η οικογενειακή κατάσταση
Αριθµός

Ποσοστιαία κατανοµή,

αιτήσεων

(%)

Έγγαµος

32

49,2

Άγαµος

30

46,2

∆ιαζευγµένος/η

2

3,1

Χήρος/α

1

1,5

Σύνολο

65

100,0
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Το ποσοστό αναπηρίας
Το µεγαλύτερο ποσοστό (35,3%) έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Ακολουθούν µε
συµµετοχή 29,4% τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 68-80% . Σχετικά µικρότερη
συµµετοχή έχουν τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 50%, 51-66% και άνω του 80%.
Πίνακας 12: Το ποσοστό αναπηρίας
Ποσοστό
αναπηρίας, (%)
50

Αριθµός
ατόµων
10

Ποσοστό,
(%)
14,7

Συσσωρευµένο
ποσοστό, (%)
14,7

51 – 66

9

13,2

27,9

67

24

35,3

63,2

68 – 80

20

29,4

92,6

81 – 100

5

7,4

100,0

Σύνολο

68

100,0

-

Κατηγορία αναπηρίας
Το ήµισυ των αιτήσεων (50,7%), υποβλήθηκε από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα.
Όλες οι άλλες κατηγορίες αναπηρίας αντιπροσωπεύονται µε ποσοστό χαµηλότερο
του 10%. Η κατηγορία των ατόµων µε κώφωση-βαρηκοΐα και τύφλωση
αντιπροσωπεύονται µε 3% η κάθε µία.
Πίνακας 13: Κατηγορία αναπηρίας
Αριθµός
προτάσεων

Ποσοστιαία
κατανοµή, (%)

Κινητικά προβλήµατα

34

50,7

Νοητική υστέρηση
Νεφρική ανεπάρκεια
Καρδιολογικά

6
4
4

9,0
6,0
6,0

Μεσογ. αναιµ., ασθένειες αίµατος
Κώφωση
Τυφλότητα
Σακχαρώδης διαβήτης
Καρκίνος, κακοήθεις νόσοι
Ψυχική ασθένεια
∆ιάφορα
Σύνολο

3
2
2
2
2
1
7
67

4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
1,5
10,4
100,0
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Επίπεδο εκπαίδευσης
Το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία που υπέβαλαν αίτηση είναι
ιδιαίτερα υψηλό. Ένας στους τρεις (32,9 %) είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης και
ανώτερης εκπαίδευσης (26,9 % ΑΕΙ και 6,0% ΤΕΙ). Το ήµισυ (49,3 %) διαθέτει
απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (41,8 % Λυκείου και 7,5 % Γυµνασίου).
Μόνο το 11,9 % έχει απολυτήριο ∆ηµοτικής εκπαίδευσης, ενώ επίσης µικρό ποσοστό
(6,0%) έχει αποφοιτήσει από ειδική σχολή για άτοµα µε αναπηρία.
Πίνακας 14: Το επίπεδο εκπαίδευσης
Αριθµός

Ποσοστιαία

αιτήσεων

κατανοµή, (%)

Λύκειο

28

41,8

ΑΕΙ

18

26,9

∆ηµοτικό

8

11,9

Γυµνάσιο

5

7,5

ΤΕΙ

4

6,0

Ειδ. σχολ. ατόµων µε αναπηρία

4

6,0

Σύνολο

67

100,0

Επίπεδο εκπαίδευσης

Κατάρτιση
Περισσότεροι από το 50,0% των αιτούντων έχουν κάποια επιπλέον κατάρτιση σε
διάφορα θέµατα. Σε αρκετές περιπτώσεις η κατάρτιση είναι ιδιαίτερα υψηλού
επιπέδου και σε ενδιαφέροντες τοµείς για επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Επαγγελµατική εµπειρία
Σχεδόν το 70% των αιτούντων έχει επαγγελµατική εµπειρία. Από το στοιχείο αυτό
µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα, ότι η προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία
συνιστά αποφασιστικό θετικό παράγοντα στη διαδικασία της απόφασης για ανάληψη
αυτόνοµης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις
η επαγγελµατική εµπειρία είναι µάλλον αναντίστοιχη (κατώτερη) των τυπικών
προσόντων των ατόµων µε αναπηρία βάσει της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους.
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•

Συσχέτιση προσωπικών χαρακτηριστικών και αντικειµένου της επένδυσης

Σχέση εκπαίδευσης-κατάρτισης µε το αντικείµενο της επενδυτικής πρότασης
Περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων διαπιστώνεται σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευσηκατάρτιση των ατόµων µε αναπηρία και στο αντικείµενο των προτεινόµενων
επενδυτικών σχεδίων. Το στοιχείο αυτό είναι σηµαντικό, διότι αυτό που χαρακτηρίζει
συνήθως τη µισθωτή απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία είναι ότι ασχολούνται σε
εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.
Σχέση επαγγελµατικής εµπειρίας και σηµερινής απασχόλησης µε το αντικείµενο
της επενδυτικής πρότασης
Περίπου

στο

1/3

των

περιπτώσεων

διαπιστώνεται

σχέση

ανάµεσα

στην

επαγγελµατική εµπειρία, ή/και τη σηµερινή απασχόληση, των ατόµων µε αναπηρία
και το αντικείµενο των προτεινόµενων επενδυτικών σχεδίων. Σε περίπου 13
περιπτώσεις (19,4%) η ανωτέρω συνάφεια αφορά όχι τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία,
αλλά τους συνεργάτες τους στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι οποίοι είναι
συγγενικά πρόσωπα (9 περιπτώσεις) ή/και τρίτοι (4 περιπτώσεις).
Από τις ανωτέρω παρατηρήσεις για τη σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση, κατάρτιση
και επαγγελµατική εµπειρία µε το αντικείµενο της επένδυσης, µπορεί να εξαχθεί το
συµπέρασµα, ότι ενώ όταν τα άτοµα µε αναπηρία εργάζονται σε θέσεις εξαρτηµένης
εργασίας συνήθως απασχολούνται σε θέσεις µε απαιτήσεις κατώτερες των
προσόντων τους, η επιχειρηµατική δραστηριότητα συνιστά µία διέξοδο υπέρβασης
αυτής της αναντιστοιχίας.
•

Σχέση του επιχειρηµατικού σχεδίου µε ήδη υπάρχουσα επιχειρηµατική
δραστηριότητα

Ο αριθµός των αιτήσεων που αφορούν επιχορήγηση ήδη λειτουργούντων
επιχειρήσεων που ανήκουν σε άτοµα µε αναπηρία είναι σχετικά περιορισµένος.
Ενδεχοµένως το στοιχείο αυτό να είναι ένας δείκτης που αντανακλά την
περιορισµένη υπάρχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα των ατόµων µε αναπηρία.
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•

Το ποσοστό συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στο κεφάλαιο της
επιχείρησης

Στις περισσότερες περιπτώσεις, (45 αιτήσεις, ή 70,3%) το ποσοστό συµµετοχής των
ατόµων µε αναπηρία ανέρχεται στο 100,0% του κεφαλαίου της επιχείρησης. Μόνο σε
15 αιτήσεις (23,0%) το ποσοστό συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία είναι το
ελάχιστο που προβλέπεται από τις προδιαγραφές του προγράµµατος (δηλ. 55,0%).
Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα µε αναπηρία προσπαθούν να αναπτύξουν κάποια
επιχειρηµατική δραστηριότητα πρωτίστως µόνα τους, και όχι σε συνεργασία µε άλλο
πρόσωπο (συγγενικό ή τρίτο).
Στις 19 περιπτώσεις που υπάρχει συνεργασία µε άλλο πρόσωπο, τότε αυτό είναι
κυρίως άτοµο από το οικογενειακό περιβάλλον και δευτερευόντως τρίτο άτοµο. Με
αφορµή αυτό το στοιχείο, ίσως θα πρέπει να υπάρξει προβληµατισµός για το
ενδεχόµενο ενθάρρυνσης της συνεργασίας µε άλλα άτοµα.
Πίνακας 15: Το ποσοστό συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στο κεφάλαιο της
επιχείρησης

•

Ποσοστό συµµετοχής,

Αριθµός

Ποσοστιαία κατανοµή,

(%)

αιτήσεων

(%)

100

45

70,3

55

15

23,4

56 - 99

4

6,2

Σύνολο

64

100,0

Ο ρόλος των συνεργατών (συγγενικό περιβάλλον, τρίτα πρόσωπα) στην
επενδυτική πρόταση

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στο 19,4% των περιπτώσεων το επενδυτικό σχέδιο
σχετίζεται µε την επαγγελµατική εµπειρία των ατόµων µε αναπηρία, ή/και τη
σηµερινή απασχόληση των συνεργατών τους στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι
συνεργάτες ανήκουν κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον και δευτερευόντως είναι
τρίτα πρόσωπα. Σε αρκετές από αυτές περιπτώσεις τα άτοµα µε αναπηρία µάλλον
«χρησιµοποιούνται» προκειµένου να υπάρξει όφελος από τα κίνητρα του
προγράµµατος. Ασφαλώς η αξιοποίηση του προγράµµατος από το οικογενειακό
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περιβάλλον είναι απολύτως θεµιτή, επίσης θεµιτή είναι και η αξιοποίηση από τρίτους,
άλλωστε τη δυνατότητα συνεργασίας µε µη επιλέξιµους εταίρους προβλέπει και το
ίδιο το πρόγραµµα. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται το
όφελος των ατόµων µε αναπηρία από τη λειτουργία της επιχείρησης και να υπάρχει
µέριµνα για αποτροπή δόλιας εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων των ατόµων µε
αναπηρία.
•

Σηµερινή απασχόληση και ποσοστό αναπηρίας

Από το σύνολο των αιτούντων, τα 34 άτοµα (56,7%) δεν είχαν κατά το διάστηµα
υποβολής της αίτησης απασχόληση, ενώ απασχόληση είχαν 26 άτοµα (43,3%). Το
ποσοστό αναπηρίας που δίνει το δικαίωµα αναπηρικής σύνταξης είναι το 67 %. Στο
σύνολο των αιτούντων τα άτοµα µε αναπηρία που έχουν ποσοστό αναπηρίας κάτω
από 67% και άρα χωρίς δικαίωµα σύνταξης είναι 17, από αυτά εργάζονται 8, ενώ 9
είναι άνεργοι. Αντιθέτως, τα άτοµα µε αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
που έχουν δηλαδή δικαίωµα σύνταξης ανέρχονται σε 43, από αυτά εργάζονται 26,
ενώ 34 δεν εργάζονται.
Πίνακας 16: Σηµερινή απασχόληση και ποσοστό αναπηρίας των αιτούντων
Ποσοστό
αναπηρίας,
(%)

Καθεστώς απασχόλησης
∆εν έχει απασχόληση,
Έχει απασχόληση
(άνεργοι,
συνταξιούχοι)
Αριθµός
Ποσοστό, Αριθµός
Ποσοστό,
(%)

Σύνολο
Αριθµός

Ποσοστό,

(%)

(%)

Έως 66

9

52,9

8

47,1

17

100,0

67 και άνω

25

58,1

18

41,9

43

100,0

Σύνολο

34

56,7

26

43,3

60

100,0

•

Η κατανοµή των προτάσεων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 17 η µεγάλη πλειοψηφία των
υλοποιούµενων προτάσεων ανήκει στον τριτογενή τοµέα (22 από τις 30 προτάσεις),
και µόνο 4 προτάσεις αφορούν τον τοµέα της µεταποίησης. Μεταξύ των προτάσεων
του τριτογενούς τοµέα κυριαρχούν οι προτάσεις που αφορούν παροχή υπηρεσιών
(18), έναντι των προτάσεων που αφορούν τον κλάδο του εµπορίου (8).
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Πίνακας 17: Η κατανοµή των υλοποιούµενων προτάσεων κατά κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας, (Α΄ κύκλος)
Κωδικός

Ονοµασία

κλάδου

Υλοποιούµενες
Αριθµ.

(%)

15

Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική

3

10,0

18

Κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία &

1

3,3

3

10,0

βαφή γουναρικών
28

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων (εκτός
µηχανηµάτων & ειδών εξοπλισµού)

50

Εµπόριο, συντήρηση & επισκ.οχηµάτων ….

1

3,3

52

Λιανικό εµπόριο

7

23,3

55

Ξενοδοχεία-εστιατόρια

4

13,3

72

Πληροφορική

1

3,3

73

Έρευνα και ανάπτυξη

1

3,3

80

Εκπαίδευση

2

6,7

85

Υγεία και κοινωνική µέριµνα

2

6,7

92

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές & αθλητ. δραστ.

3

10,0

93

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

2

6,7

Σύνολο

30

100,0
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9.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

i. Συµµετοχή των φορέων που εκπροσωπούν τα άτοµα µε αναπηρία
Η συµµετοχή φορέων που εκπροσωπούν τα άτοµα µε αναπηρία, σε όλα τα στάδια
διαµόρφωσης και υλοποίησης των πολιτικών που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία,
συνιστά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ορθότητας και
καταλληλότητας των πολιτικών αυτών. Ωστόσο, για την πληρέστερη εφαρµογή της
αρχής του mainstreaming θα πρέπει τα άτοµα µε αναπηρία να συνεχίσουν να
διεκδικούν την ενίσχυση της εκπροσώπησής του στα όργανα λήψης αποφάσεων σε
µεγαλύτερο βαθµό και σε όλα τα επίπεδα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, Κοινοβούλιο, επαγγελµατικές οργανώσεις κ.ά.). Η εκπροσώπηση των
ατόµων µε αναπηρία στα όργανα λήψης αποφάσεων θα αποτελέσει αποφασιστικό
παράγοντα της ενσωµάτωσης του ζητήµατος της αναπηρίας σε όλες τις πλευρές της
κοινωνικής και οικονοµικής ζωής.
ii. Άσκηση ολοκληρωµένων πολιτικών για την εξασφάλιση ίσης συµµετοχής των
ατόµων µε αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής
Η σχέση των ατόµων µε αναπηρία µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα δε µπορεί
παρά να αντανακλά τη γενικότερη θέση τους στην οικονοµική και ευρύτερη
κοινωνική ζωή, λαµβανοµένων υπ’ όψιν, βέβαια, των ειδικών απαιτήσεων της
επιχειρηµατικότητας. Ο αποκλεισµός τους από διάφορες πλευρές της κοινωνικής
ζωής,

δηµιουργεί

εµπόδια

τα

οποία

συσσωρεύονται,

συνδυάζονται

και

αναπαράγονται. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των ατόµων µε αναπηρία, δεν
εκδηλώνεται

σε

ένα

αόριστο-ουδέτερο

κοινωνικό

περιβάλλον,

αλλά

σε

συγκεκριµένες κοινωνικές-οικονοµικές συνθήκες και σε δεδοµένο θεσµικό πλαίσιο.
Η ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, µε οποιαδήποτε
µορφή, (απασχολούµενοι, αυτο-απασχολούµενοι, επιχειρηµατίες) είναι πρωτίστως
ζήτηµα εξασφάλισης των προϋποθέσεων. Στις προϋποθέσεις αυτές συγκαταλέγονται
πριν απ’ όλα η ευρύτερη κοινωνική θέση και η οικονοµική κατάσταση των ατόµων
µε αναπηρία, το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο για τα άτοµα µε αναπηρία, και
ακολουθεί το ειδικό θεσµικό πλαίσιο και σύστηµα κινήτρων για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία.
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Η εξάλειψη των εµποδίων που υψώνονται στην ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην
παραγωγική διαδικασία, απαιτεί την άρση των εµποδίων και σε άλλους τοµείς
(εκπαίδευση, κατάρτιση, µεταφορές, δοµηµένο περιβάλλον κ.ά.). Η εξάλειψη όλων
των εµποδίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω της ολιστικής αντιµετώπισης
του θέµατος της αναπηρίας και κατ’ επέκταση λήψης ολοκληρωµένων και
συντονισµένων µέτρων δράσης. Στο πλαίσιο αυτό τα άτοµα µε αναπηρία θα πρέπει
να επωφελούνται (να µην αποκλείονται) από τα οφέλη όλων των γενικών µέτρων,
χωρίς ταυτόχρονα αυτό να σηµαίνει την κατάργηση του ειδικού σχεδιασµού, ή τη µη
λήψη ειδικών µέτρων για τα ιδιαίτερα προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρία.
Τα προγράµµατα του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και του ΟΑΕ∆ για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία συνιστούν, ασφαλώς, µία εξαιρετικά
θετική πολιτική. Ωστόσο, ουσιαστικά, πρόκειται για αποσπασµατικά µέτρα, εφόσον
εξαντλούνται σε ορισµένα ευνοϊκότερα οικονοµικά κίνητρα. Όσο καλά και αν
υλοποιηθούν τα συγκεκριµένα προγράµµατα, δεν είναι δυνατόν µόνο µε την
αυξηµένη επιχορήγηση να υπερκερασθούν τα συσσωρευµένα προβλήµατα των
ατόµων µε αναπηρία. Τη διαπίστωση αυτή στηρίζει ο περιορισµένος αριθµός
αιτήσεων και ο ακόµη πιο περιορισµένος αριθµός επιχειρηµατικών σχεδίων που
ολοκληρώθηκαν, ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Συνεπώς, η πολιτική
αυτή, παρά τη θετική συµβολή της, απέχει από ένα συγκροτηµένο-ολοκληρωµένοεξειδικευµένο

πρόγραµµα

που

µπορεί

µε

αξιώσεις

να

στηρίξει

την

επιχειρηµατικότητα των ατόµων µε αναπηρία.
Συνακόλουθα, αυτό που χρειάζεται είναι µία ολοκληρωµένη πολιτική αντιµετώπισης
της αναπηρίας και µέσα σε αυτή µία επίσης ολοκληρωµένη και ενιαία πολιτική
ενίσχυσης της ένταξης των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία µε
κάθε

δυνατή

µορφή

(εξαρτηµένη

απασχόληση,

αυτο-απασχόληση,

επιχειρηµατικότητα, συνεταιριστική δραστηριότητα).
iii. Συµµετοχή όλων των σχετικών κοινωνικών φορέων
Στο ανωτέρω πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης, χρειάζεται η ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία να ενταχθεί στους στόχους και στο
αντικείµενο

εργασιών

όλων
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επιµελητηρίων. Αυτό µπορεί να εκφραστεί µε σύσταση ειδικού τµήµατος
επιχειρηµατιών-ατόµων µε αναπηρία, που θα έχει ως αντικείµενο, µεταξύ άλλων, την
καταγραφή και προβολή των επιχειρήσεων των ατόµων µε αναπηρία, την επίλυση
των ειδικών προβληµάτων κ.ά..
iv. Αποσαφήνιση της φιλοσοφίας για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
των ατόµων µε αναπηρία
Βασικός στόχος των προγραµµάτων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των ατόµων
µε αναπηρία θα πρέπει να είναι η αντιστάθµιση των πρόσθετων προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα λόγω της αναπηρίας τους, καθώς και των συσσωρευµένων
εµποδίων που ορθώνει το κοινωνικό περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για πολιτική που
στοχεύει στην αποκατάσταση της ισότητας των ευκαιριών στον επιχειρηµατικό τοµέα
και στην εξασφάλιση των όρων του υγιούς ανταγωνισµού ανάµεσα στα άτοµα µε
αναπηρία και στα άτοµα χωρίς αναπηρία. Μία τέτοια θεώρηση για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας, διαφοροποιείται ριζικά από την προνοιακή πολιτική.
Η επιτυχία µιας πολιτικής επηρεάζεται από την αντιστοιχία ανάµεσα στις ανάγκες της
οµάδας στόχου και στα µέτρα πολιτικής. Στην προκειµένη περίπτωση οµάδα στόχος
είναι τα άτοµα µε αναπηρία που επιθυµούν και είναι σε θέση να αναπτύξουν
επιχειρηµατική δραστηριότητα και όχι όλα τα άτοµα µε αναπηρία. Συνεπώς, τα όποια
µέτρα πολιτικής θα πρέπει να αντιστοιχούν στις συγκεκριµένες ανάγκες των ατόµων
µε αναπηρία ως υποψήφιων επιχειρηµατιών, και σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να
συγχέονται µε άλλα µέτρα που αποσκοπούν στην κάλυψη γενικότερων αναγκών
αυτών των ιδίων ως ατόµων µε αναπηρία, ή του συνόλου των ατόµων µε αναπηρία,
στην αντιµετώπιση των οποίων αποσκοπούν µέτρα άλλων πολιτικών.
Με βάση την ανωτέρω αρχή, θα πρέπει τα γενικότερα µέτρα για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων της αναπηρίας να συνεργούν και να µην αλληλο-αποκλείονται µε
τα µέτρα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.
v.

Μη ανάκληση των επιδοµάτων και της σύνταξης λόγω ένταξης στα
προγράµµατα επιχειρηµατικότητας

Κατά παρόµοιο τρόπο µε την ένταξη σε προγράµµατα εξαρτηµένης απασχόλησης και
αυτο-απασχόλησης, έτσι και στην περίπτωση της επιχειρηµατικότητας, η ανάκληση
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του δικαιώµατος για επιδόµατα και σύνταξη, συνιστά κυρίαρχο αποτρεπτικό
παράγοντα.
Ανάµεσα στα επιχειρήµατα που στηρίζουν την άποψη για µη κατάργηση των
επιδοµάτων αναπηρίας, είναι και το επιχείρηµα της συνέπειας µε τη φιλοσοφία του
πολυδιάστατου µοντέλου αναπηρίας. Η επικρατούσα άποψη για την προσέγγιση της
αναπηρίας είναι ότι οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε ένα µείγµα µέτρων του
ιατρικού

και

κοινωνικού

µοντέλου,

µε

τρόπο

ώστε

τα

µέτρα

να

αλληλοσυµπληρώνονται και να συνεργούν και όχι να αλληλο-αποκλείονται. Είναι
προφανές, ότι η πρακτική ανάκλησης του δικαιώµατος για επιδόµατα και σύνταξη
στα άτοµα µε αναπηρία που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, αντιβαίνει στην
αρχή της συνέργιας των µέτρων.
Αυτή θα πρέπει να είναι µία από τις βασικές αλλαγές στα προγράµµατα ενίσχυσης
της επιχειρηµατικότητας αν πράγµατι η πολιτεία επιθυµεί να συµβάλει στην ένταξη
των ατόµων µε αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία. Ως ενδιάµεση λύση,
ενδεχοµένως θα µπορούσε να προταθεί η ανάκληση της σύνταξης σε περίπτωση που
η επιχείρηση, µετά από εύλογο χρονικό διάστηµα, αποδειχθεί κερδοφόρος. Θα
πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι µία τέτοια λύση είναι αντίθετη µε την πάγια θέση
των φορέων των ατόµων µε αναπηρία, ότι δηλαδή τα άτοµα µε αναπηρία δικαιούνται
ορισµένων ελάχιστων ευεργετηµάτων εξαιτίας της αναπηρίας τους.
vi. ∆ιαφοροποίηση της οµάδας στόχου
Με σκοπό να αποτραπεί το ενδεχόµενο η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας να
καταλήξει ένα είδος «αυξηµένου προνοιακού επιδόµατος», προτείνεται να γίνει
διάκριση των ατόµων µε αναπηρία σε δύο κατηγορίες:
α. Σε όσους πράγµατι µπορούν να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα.
β. Σε όσους δεν είναι σε θέση να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Στην πρώτη περίπτωση η επιχορήγηση δίδεται απ’ ευθείας στους δικαιούχους που
είναι τα άτοµα µε αναπηρία.
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Στη δεύτερη περίπτωση η επιχορήγηση δίδεται σε άτοµο από το οικογενειακό τους
περιβάλλον. Η οικογένεια ωφελείται οικονοµικά και τα άτοµα µε αναπηρία
εµπλέκονται βοηθητικά, όπου και όπως µπορούν. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται,
ή επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η συνεργασία µε τρίτους ώστε να
αποφευχθεί τυχόν εκµετάλλευση των κινήτρων από µη δικαιούχους.
vii. Παροχή ουσιαστικής συµβουλευτικής στήριξης
Η στήριξη των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών των ατόµων µε αναπηρία έχει
ιδιαίτερα κρίσιµη σηµασία δεδοµένου ότι ανάγκες τους υπερβαίνουν αυτό που τους
προσφέρει

η

απλή-«γραφειοκρατική»

διεκπεραίωση

ενός

χρηµατοδοτικού

προγράµµατος. Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι οι συµβουλευτικές υπηρεσίες
συνιστούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες για την επιτυχία της
επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.
Η συµβουλευτική στήριξη θα πρέπει να αφορά όλη τη διαδικασία της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (σύνταξη φακέλου, υλοποίηση επιχειρηµατικού
σχεδίου, παρακολούθηση για εύλογο χρονικό διάστηµα) και όλες τις πλευρές της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (τεχνικές, λογιστικές, νοµικές).
Η συµβουλευτική στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας υπηρεσίας.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συσταθεί ειδική οµάδα στελεχών, που θα
εξειδικευτεί στην επιχειρηµατικότητα των ατόµων µε αναπηρία. Αυτό σηµαίνει
ενηµέρωση για τα ειδικά προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρία και εξειδικευµένη
προσέγγιση.
Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. δεν είναι σε θέση να αναλάβει τέτοιες
δραστηριότητες, ως λύση ανάγκης, θα µπορούσε να προταθεί η πιστοποίηση, µέσω
καθορισµένων διαδικασιών, ορισµένων εταιρειών συµβούλων οι οποίες θα παρείχαν
αυτή την υποστήριξη έναντι αµοιβής, η οποία έως ένα ποσό θα είναι επιλέξιµη
δαπάνη.
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viii. Επέκταση της συµβουλευτικής υποστήριξης και στα άτοµα των οποίων δεν
εγκρίνεται το επιχειρηµατικό σχέδιο.
Είναι προφανές ότι τα άτοµα των οποίων τα επιχειρηµατικά σχέδια, για διάφορους
λόγους, δεν εγκρίθηκαν, έχουν την πρόθεση ενεργητικής παρουσίας στην παραγωγική
διαδικασία. Εφ΄ όσον δεν κατέστη δυνατή η ένταξή τους σε ένα ορισµένο
πρόγραµµα, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένη-εξατοµικευµένη συµβουλευτική
υποστήριξη µε σκοπό τον κατάλληλο προσανατολισµό τους σε προγράµµατα
κατάρτισης, εξαρτηµένης απασχόλησης, αυτο-απασχόλησης, ή στην υποστήριξη για
εκ νέου υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου.
ix. Εξειδικευµένη αντιµετώπιση κατά είδος και βαθµό αναπηρίας
Η ευρεία διαφοροποίηση των ατόµων µε αναπηρία, επηρεάζει τις δυνατότητες και
επιβάλει

την

διαφοροποιηµένη-εξειδικευµένη

αντιµετώπιση.

Μία

τέτοια

αντιµετώπιση θα πρέπει να εκφράζεται τόσο στο θεσµικό πλαίσιο, (σύστηµα
κινήτρων, προϋποθέσεις ένταξης, προσδιορισµός επιλέξιµων δαπανών), όσο και στη
συµβουλευτική υποστήριξη όλης της διαδικασίας της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας
(σχεδιασµός- σύνταξη- υλοποίηση επιχειρηµατικού σχεδίου).
x. Ενίσχυση συλλογικών µορφών οικονοµικής δραστηριότητας
Με δεδοµένα τα προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρία, αλλά και των σηµαντικών
ελλείψεων που εντοπίζονται στο κοινωνικό περιβάλλον, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη η
στήριξη των συλλογικών µορφών επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της
συνεργασίας τα άτοµα µε αναπηρία µπορούν πιο εύκολα να υπερβούν τις ατοµικές
δυσκολίες και τις κοινωνικές αδυναµίες.
Για την ενίσχυση των συλλογικών µορφών οικονοµικής δραστηριότητας θα πρέπει να
εξεταστεί η «αντιστροφή της λογικής» των υφισταµένων προγραµµάτων. να
επιδοτούνται δηλαδή και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ατόµων χωρίς αναπηρία σε
περίπτωση που συνεργάζονται µε άτοµα µε αναπηρία.
xi. Εµπλουτισµός και ενίσχυση οικονοµικών κινήτρων
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η αντιστάθµιση των συσσωρευµένων εµποδίων που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία απαιτεί ολοκληρωµένες πολιτικές που θα
αίρουν τα αρνητικά αποτελέσµατα των διακρίσεων σε διάφορα επίπεδα της
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κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Ο εµπλουτισµός και η ενίσχυση των κινήτρων που
αποσκοπεί στη δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων οικονοµικού περιεχοµένου,
συνιστούν µία, αλλά κρίσιµη, διάσταση αυτών των πολιτικών. Παρά το γεγονός ότι
από µόνα τους τα οικονοµικά κίνητρα δεν επαρκούν για την αποκατάσταση της
ισότητας των ευκαιριών, ωστόσο, έχουν εξαιρετικά καθοριστική σηµασία.
•

Επιχορήγηση των εξόδων σύνταξης του επιχειρηµατικού σχεδίου

Είναι γνωστό ότι η σύνταξη των προτάσεων επιβαρύνει υπερβολικά όσους κάνουν
αίτηση και ότι το στοιχείο λειτουργεί αποθαρρυντικά. Η επιχορήγηση των εξόδων
σύνταξης του φακέλου µέχρι ένα ποσό, ανεξαρτήτως έγκρισης, θα συνιστούσε
ουσιαστική συµβολή.
•

∆ιευκόλυνση πρόσβασης σε κεφάλαιο

Είναι γνωστό ότι τα άτοµα µε αναπηρία είναι σε χαµηλότερο ποσοστό
απασχολούµενοι, σε µεγαλύτερο ποσοστό υποαπασχολούµενοι, συχνά εργάζονται σε
χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, ο χρόνος παραµονής στην ανεργία είναι
µεγαλύτερος, παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας κατά τη διάρκεια της
αποκατάστασης της υγείας τους κ.λπ.. Επιπλέον, το χαµηλότερο εισόδηµά τους
επιβαρύνεται µε επιπρόσθετες οικονοµικές δαπάνες, λόγω αναπηρίας για αγορά
τεχνικών βοηθηµάτων, για εργονοµική διευθέτηση της κατοικίας, για αµοιβή
προσωπικού βοηθού κ.ά.. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα τα άτοµα
µε αναπηρία να έχουν σχετικά χαµηλότερο εισόδηµα και περιορισµένη δυνατότητα
στοιχειώδους συσσώρευσης κεφαλαίου, µε συνέπεια τη σχετικά µικρότερη ικανότητα
για αυτοχρηµατοδότηση, κατάθεση της ίδιας συµµετοχής και κάλυψης των αρχικών
αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον η δυσχερής οικονοµική θέση δηµιουργεί εµπόδια
στη δανειοληπτική τους ικανότητα από το τραπεζικό σύστηµα. Σε όλα τα ανωτέρω θα
πρέπει να συνυπολογισθεί, ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην περίπτωση των
ατόµων µε αναπηρία συνεπάγεται αυξηµένο ρίσκο, διότι η αποτυχία µιας
επιχειρηµατικής

πρωτοβουλίας

µπορεί

να

συνεπάγεται

δυσµενέστερες

και

δυσκολότερα ανατρέψιµες οικονοµικές επιπτώσεις.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας ώστε το τραπεζικό
σύστηµα, σε συνεργασία µε την πολιτεία, να προσφέρουν µε ευνοϊκούς όρους
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εξειδικευµένα τραπεζικά προϊόντα σε επιχειρηµατίες που είναι άτοµα µε αναπηρία. Τα
εξειδικευµένα τραπεζικά προϊόντα µπορεί να αφορούν: Την αρχική χρηµατοδότηση
της επένδυσης, τη λειτουργία της επιχείρησης, την αντιµετώπιση του επιχειρηµατικού
κινδύνου κ.ά.. και να πάρουν τη µορφή πχ. της επιχορήγησης επιτοκίου, του
καθορισµού ύψους αφορολόγητου των κερδών για ορισµένο διάστηµα, φορολογικών
απαλλαγών κ.ά..
•

Επιχορήγηση της εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας και της
αγοράς τεχνικών βοηθηµάτων

Η ουσιαστική επιχορήγηση της εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας και της
αγοράς τεχνικών βοηθηµάτων, συνιστά την πλέον προφανή λήψη µέτρων για τη
στοιχειώδη αποκατάσταση των ίσων ευκαιριών ανάµεσα στα άτοµα µε αναπηρία και
τα άτοµα χωρίς αναπηρία.
•

Επιδότηση του κόστους απασχόλησης

Κατά το πρότυπο της επιχορήγησης των εργοδοτών στην περίπτωση πρόσληψης
ατόµων µε αναπηρία, προτείνεται η επιχορήγηση επιχειρηµατιών που είναι άτοµα µε
αναπηρία για πρόσληψη εργαζοµένων χωρίς αναπηρία. Η επιχορήγηση µπορεί να
κλιµακώνεται στην περίπτωση που ο προσλαµβανόµενος είναι επίσης άτοµο µε
αναπηρία.
xii. Συνεχής αξιολόγηση των προγραµµάτων ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας
Συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων ενίσχυσης
επιχειρηµατικότητας για εντοπισµό προβληµάτων, εξαγωγή συµπερασµάτων,
πρόταση βελτιώσεων. Για το σκοπό της αξιολόγησης χρειάζεται τα έντυπα των
αιτήσεων, πέραν των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του
επιχειρηµατικού σχεδίου, να ενσωµατώσουν και ερωτήσεις που αφορούν π.χ. την
αιτία της αναπηρίας, την ηλικία που αποκτήθηκε κ.ά.. Ο εµπλουτισµός των αιτήσεων
µε περισσότερα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των ατόµων µε αναπηρία, θα
προσφέρει πληροφορίες για την εµπεριστατωµένη µελέτη της επιχειρηµατικότητά
τους.
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xiii. Στήριξη των επιχειρηµατιών που εισέρχονται σε κατάσταση αναπηρίας
Υπάρχουν περιπτώσεις εν ενεργεία επιχειρηµατιών οι οποίοι εισέρχονται σε
κατάσταση αναπηρίας. Το γεγονός αυτό συχνά οδηγεί στην άρση λειτουργίας της
επιχείρησης. Οι επιχειρηµατίες αυτοί χρειάζονται στήριξη προκειµένου να µπορέσουν
να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Συνεπώς θα πρέπει και για την
κατηγορία αυτή να προβλεφθούν συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής.
xiv. Βελτίωση των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων
Η αντιµετώπιση του θέµατος της αναπηρίας και των προβληµάτων των ατόµων µε
αναπηρία δεν είναι ζήτηµα αριθµών. Ωστόσο, η στατιστική απεικόνιση των βασικών
παραµέτρων της αναπηρίας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη χάραξη
αποτελεσµατικών πολιτικών και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. Στο χώρο της
αναπηρίας υπάρχει σοβαρή έλλειψη µελετών και στατιστικών στοιχείων. Η έλλειψη
γνώσης

και

στατιστικών

στοιχείων

οδηγεί

στην

αποσπασµατική

και

αναποτελεσµατική προσέγγιση της αναπηρίας. Κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια
απογραφής, ή επιµέρους θεµατικών δειγµατοληπτικών ερευνών, για θέµατα που
αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία, την προσβασιµότητα του περιβάλλοντος, των
υπηρεσιών, τη χρήση των τεχνικών βοηθηµάτων κ.λπ.. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται
µελέτη για τη σύνταξη ερωτηµατολογίου/ων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των
ανωτέρω ερευνών.
xv. Λοιπές προτάσεις
Εκτός από τις ανωτέρω προτάσεις είναι δυνατόν να διατυπωθούν και άλλες που
αφορούν σε ζητήµατα βελτίωσης του υπάρχοντος προγράµµατος ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.. Ήδη ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. από την εµπειρία
υλοποίησης του α΄ και β΄ κύκλου έχει καταλήξει σε αρκετές προτάσεις που
βελτιώνουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες από
αυτές (5), µαζί µε κάποιες άλλες επιµέρους προτάσεις.
-

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου-αξιολόγησης, ώστε να
µικρύνει το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην υποβολή της αίτησης και της
έναρξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
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-

Άρση του περιορισµού Franchising, στοιχείο που θα επεκτείνει τη δυνατότητα
υποβολής προτάσεων και σε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, που σήµερα δεν
εντάσσονται στο πρόγραµµα.

-

Αύξηση ορίων χρηµατοδότησης σε εµπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

-

Άρση του περιορισµού για όριο χρηµατοδότησης ανά κατηγορία δαπανών.

-

Ελαστικοποίηση των δεσµεύσεων από τις υποβαλλόµενες προσφορές.

-

Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του προγράµµατος.

-

Μετάφραση σε γλώσσα Braille, ή/και ηχογράφηση των εντύπων.

-

Καταγραφή και προβολή των επιχειρηµατικών που είναι άτοµα µε αναπηρία.

Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω προτάσεις µε βάση το κριτήριο της αποδοχής, τη
δυνατότητα άµεσης ή µεσο-µακροπρόθεσµης εφαρµογής κ.λπ. δε συνιστούν ένα
οµοιογενές σύνολο. Ενώ ορισµένες από αυτές µπορούν να υιοθετηθούν και να
εφαρµοστούν άµεσα, κάποιες άλλες, ακόµη και αν εξασφαλίσουν τη σύµφωνη γνώµη
όλων των πλευρών, έχουν µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα εφαρµογής. Το
στοιχείο της αδυναµίας για άµεση εφαρµογή δε θα πρέπει να οδηγήσει στην
απόρριψη αυτών των προτάσεων. Αντιθέτως, οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να
αποτελέσουν του στόχο µιας συγκεκριµένης στρατηγικής.
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