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Πολίτης, η οποία εργαζόταν στο Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Ν. Ιωνίας ως
Τεχνολόγος – Ακτινολόγος, προσέφυγε στον Συνήγορο. Κατά τη διάρκεια της
εργασίας της υπέστη ατύχημα εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε πρόβλημα στην υγεία
της. Κατόπιν τούτου, αιτήθηκε την μετακίνηση της σε άλλη θέση εντός του
νοσοκομείου, συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας της επειδή στην υπάρχουσα
θέση απαιτούνταν σωματική καταπόνηση που θα μπορούσε να επιδεινώσει την
κατάσταση της υγείας της. Η ύπαρξη προβλήματος υγείας επαγγελματικής
αιτιολογίας διαπιστώθηκε από τον Ιατρό Εργασίας του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟ», καθώς το
εν λόγω νοσοκομείο δεν διαθέτει Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας αν και
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Η ανάγκη αλλαγής θέσης εργασίας
διαπιστώθηκε και από τη Διευθύντρια του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο στο Διοικητή του Νοσοκομείου στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, ζητώντας την μετακίνηση της αναφερόμενης σύμφωνα με το άρθρο 10
του Ν. 3304/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία
2000/78/ΕΚ. Στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να
λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται. Η
Αρχή επικαλέστηκε τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με την οποία τα μέτρα εύλογων προσαρμογών σκοπό έχουν την
αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και συνεπώς αποτελούν
συνέπεια και όχι συστατικό στοιχείο της έννοιας της αναπηρίας. Όσον αφορά της
έννοια της αναπηρίας, το ΔΕΕ δέχθηκε ότι για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/78,
αυτή δεν ταυτίζεται με την ασθένεια καθεαυτή. Χαρακτηριστικό της αναπηρίας είναι η
μειονεκτικότητα που οφείλεται ιδίως, σε πάθηση σωματική, διανοητική ή ψυχική, η
οποία σε συνδυασμό με διάφορους περιορισμούς μπορεί να παρακωλύσει την
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του συγκεκριμένου ατόμου στον
επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους εργαζομένους.
Με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, αποφασίστηκε η τοποθέτηση της
αναφερόμενης στο Τμήμα Αξονικού Τομογράφου του Νοσοκομείου, το οποίο
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της αναφερομένης μετά τον τραυματισμό της καθώς
και στην επαγγελματική της κατάρτιση.
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