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ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, είναι αυτό της εξεύρεσης εργασίας με αποτέλεσμα να 

περιθωριοποιούνται ακόμα περισσότερο1.

Ένας από τους λόγους του προβλήματος αυτού είναι οι χαμηλές 

προσδοκίες που έχουν τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες λόγω του ότι δεν 

έχουν καμία υποστήριξη τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από την 

οικογένεια τους για να αναπτύξουν μία πιο θετική στάση αναφορικά με την 

ικανότητα τους να εργαστούν.

Για να μπορέσει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να εργαστεί και να 

αυτονομηθεί, πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη προετοιμασία. Αυτή 

εκτιμάται ότι πρέπει να γίνεται από την παιδική του ηλικία και κατά την 

διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει η 

σχολική εκπαίδευση να αναδιοργανωθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι οι εργοδότες που 

ενδιαφέρονται να απασχολήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες, έχοντας έλλειψη 

πληροφόρησης, θεωρούν σκόπιμο να δημιουργούν γύρω από αυτά τα άτομα 

ένα προστατευμένο περιβάλλον και κατά συνέπεια αυτά τα άτομα να 

εργάζονται απομονωμένα. Αυτή η μέθοδος όμως δεν βοηθά την 

επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες διότι δεν 

μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να έχουν αλληλεπιδράσεις 

με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.

Συνοπτικά, τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους αποκατάστασης 

και της κοινωνικής τους ένταξης είναι:

> Το γεγονός ότι οι εργοδότες δεν στηρίζονται οικονομικά προκειμένου 

να έχουν επιπλέον κίνητρα αφού θεωρούν ότι ένα άτομο με ειδικές 

ανάγκες δεν είναι παραγωγικό και θα έχουν ζημία

> Δεν έχουν πολλές επιλογές αφού υπάρχει η προκατάληψη ότι 

μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα επαγγέλματα, κυρίως χειρωνακτικά

> Δεν υποστηρίζονται ώστε να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες αλλά 

εκπαιδεύονται κυρίως στην απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων με

' Παπαϊωάννου, Σ., Επαγγελματική εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρη, 1990, σελ. 127.

3



αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποκτήσουν σχέσεις με άλλα άτομα 

που βρίσκονται στο εργασιακό τους περιβάλλον 

> Στις αδυναμίες που παρουσιάζει η διαδικασία μετάβασης τους από την 

εκπαίδευση στην επαγγελματική απασχόληση.
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  1

1.1. Ορισμός της αναπηρίας
Ο ορισμός της αναπηρίας δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστεί και να 

καθοριστεί διότι εξαρτάται από την οπτική με την οποία αντιμετωπίζεται, τόσο 

επιστημονικά όσο και καθημερινά. Δηλαδή, ο ορισμός διαφέρει ανάλογα με 

τον επιστήμονα που την προσεγγίζει αφού άλλη οπτική έχει ο παιδαγωγός, 

άλλη ο γιατρός, άλλη ο κοινωνιολόγος, κ.λπ. Ανάλογα, και ο κάθε άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται με τον όρο αναπηρία κάτι διαφορετικό και οι αντιλήψεις 

ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή και τις κοινωνικές συνθήκες.

Παρόλο όμως ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις για 

την αναπηρία, εν τούτοις οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν σε κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της όπως ότι η αναπηρία:

• είτε υπάρχει από την στιγμή της γέννησης του ατόμου, είτε κάνει την 

εμφάνιση της κάποια στιγμή αργότερα,

• είναι μία λειτουργική βλάβη και ότι προκαλεί προβλήματα στην ζωή του 

ανθρώπου που την έχει,

• είναι αποτέλεσμα παραμορφώσεων ή βλαβών ή τραυματικών 

επιδράσεων στην ανάπτυξη ή στις λειτουργίες των συστημάτων 

στάσης ή κίνησης,

• ότι η κοινωνική αντίδραση απέναντι στην αναπηρία είναι αρνητική2.

Ο ορισμός του ϋαηίζθη για την αναπηρία εμπεριέχει και κοινωνικές 

διαστάσεις και μάλιστα μία από αυτές είναι ο κριτικός χαρακτήρας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ϋαηίζθη θεωρεί ότι: Η αναπηρία δεν μπορεί να θεωρείται ένα 

φυσικό φαινόμενο. Γίνεται φανερή και αρχίζει να υπάρχει ως αναπηρία μόνον 

από τη στιγμή, που κάποια γνωρίσματα και χαρακτηριστικές εκδηλώσεις των 

γνωρισμάτων ενός ατόμου συγκριθούν προς τις εκάστοτε αντιλήψεις για το 

ελάχιστο όριο των υποκειμενικών και των κοινωνικών ικανοτήτων3.

2 Ζώνιου -  Σιδέρη, Α., Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, Ανάτυπο, Αθήνα: Νεφέλη, 
1987, σελ. 128.
3 Ζώνιου -  Σιδέρη, Α., Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, Ανάτυπο, Αθήνα: Νεφέλη, 
1987, σελ. 189.
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Και ο Δημητρόπουλος4 όμως σχετίζει τον ορισμό της αναπηρίας με την 

κοινωνία στην οποία ζει το άτομο με τις ειδικές ανάγκες και πως αυτό το 

χαρακτηριστικό προβάλλεται. Αναλυτικότερα, αναφέρει ότι: Άτομο με ειδικές 

ανάγκες είναι το άτομο το οποίο δεν είναι σε θέση να συμμετέχει σε όλες τις 

δραστηριότητες και να απολαμβάνει όλων των αγαθών που προσφέρει στα 

υπόλοιπα μέλη της η κοινωνία στην οποία ζει, εξαπίας της κατάστασης 

κάποιου ή κάποιων από τα ψυχοσωματικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του.

Ο Χαρτοκόλλης5 ξεκαθαρίζει ότι ο όρος αναπηρία χρησιμοποιείται μόνο 

για τους ανθρώπους: Αναπηρία σημαίνει μία ανίατη λειτουργική βλάβη, 

έλλειψη ή ανωμαλία, συγγενής ή επίκτητη, συνήθως αποτέλεσμα ή κατάλοιπο 

αρρώστιας ή ατυχήματος, μία ανωμαλία που να εμποδίζει κατά κάποιον τρόπο 

την εκπλήρωση βασικών κοινωνικών αναγκών, όπως η κίνηση και η εργασία.

Για τον ΟΙταηοθΓθΙ6, η αναπηρία εντοπίζεται:

- στις σχέσεις της με τους κοινωνικούς κανόνες, στο επίπεδο των 

κοινωνικών δομών παραγωγής, κατανάλωσης και εκμάθησης,

- στις σχέσεις της με τους ατομικούς κανόνες (ευφυΐα, προσωπικότητα, 

κ.λπ.),

- στην αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών και ατομικών κανόνων.

Ο Ρπθάεοη7, παρατηρεί ότι: αυτό το οποίο είναι κοινό σε όλες τις πράξεις 

καθορισμού κάποιου ως ΑΜΕΑ, και που έχει ανάγκη επανένταξης, δεν είναι 

σύνολο φυσικών χαρακτηριστικών, τα οποία πάντα είναι αναπηρίες, αλλά, 

μάλλον, η πράξη αυτή καθαυτή του καθορισμού, η οποία μπορεί να είναι 

μάλλον μια «ενοχοποίηση» παρά μια δήλωση της πραγματικότητας8.

4 Δημητρόπουλος, Α., Η επαγγελματική εκπαίδευση των νοητικώς καθυστερημένων στην 
Ελλάδα -  Προβλήματα της διδακτικής πράξης. Αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, 1995, σελ. 27.
5 Χαρτοκόλλης, Π., Προβλήματα γύρω από την κοινωνική αποκατάσταση ψυχικών 
αναπηριών, περιοδικό Εκλογή, τεύχος 56 (1981), σελ. 119-126
6 Chancerel, J.L., Αναπηρίες, σχολικές δυσκολίες, διαφορές: Θεωρητικά πλαίσια αναφοράς, 
ορισμοί και σχέσεις με το σχολικό χώρο, στο Τσιάντης, Γ., Μανωλόπουλος, Σ., (επιμέλεια), 
Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής -Ψυχοκοινωνικά θέματα, τόμος Α, Αθήνα: Καστανιώτης, 
(1987), σελ. 289
7 Friedson, Ε., Disability as social deviance, in Sociology and rehabilitation, Ed. Marvin 
Sussman (1966), σελ. 274
8 Ζώνιου -  Σιδέρη, A., To άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, Ανάτυπο, Αθήνα: Νεφέλη, 
(1987), σελ. 202.
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Κοινωνική διάσταση έχει και ο ορισμός της αναπηρίας που δίνουν οι 

Ντέριγκ και Χελλμπρύγκε: αναπηρία είναι η μειονεκτικότητα που θα έχει ο 

ανάπηρος άνθρωπος σε σχέση με κάποιον μη ανάπηρο, φυσιολογικά 

αναπτυγμένο άνθρωπο, όταν συγκριθεί ως προς την απόδοση του με 

άνθρωπο της ίδιας ηλικίας και φύλου στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα9.

Ο Klee, εκτός της κοινωνικής, δίνει και μία οικονομική διάσταση στον

ορισμό της αναπηρίας αφού .......μέτρο της αναπηρίας.....είναι η μείωση της

εργατικής δύναμης. Η μείωση της εργατικής δύναμης μετράει το κατά πόσο η 

σωματική και η νοητική ικανότητα απόδοσης είναι μειωμένη σε σχέση με μία 

«κανονική» εργατική δύναμη10.

Το ίδιο υποστηρίζει και ο Bardeau που θεωρεί ότι η αναπηρία στην 

σύγχρονη κοινωνία είναι αποτέλεσμα της παραγωγής που δημιουργούν οι 

θεσμοί αναφορικά με την μισθωτή και την ταξική κοινωνία. Ανάλογα, και η 

ιατρική γνώση που έχει δημιουργηθεί στο θέμα της αναπηρίας καταπιέζει και 

αναπαράγει θεσμικά την αναπηρία11.

Ο Bleidick θεωρεί ότι ένα άτομο μπορεί να οριστεί σαν ανάπηρο μέσω 

διαφορετικών ορισμών που έχουν και διαφορετικούς προσανατολισμούς 

όπως:

• Όταν έχει μία μειονεκτικότητα η οποία δεν θεραπεύεται όπως τα 

σπαστικά άτομα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο προσανατολισμός 

του ορισμού είναι στο άτομο.

• Όταν έχει μία συμπεριφορά ή μία εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες που έχει η κοινωνία για τους ανθρώπους όπως οι 

παχύσαρκα άτομα. Σε αυτή την περίπτωση ο προσανατολισμός του 

ορισμού βασίζεται στην αλληλεπίδραση και πιο συγκεκριμένα στην 

κοινωνική.

• Όταν κατηγοριοποιείται βάσει ενός υποχρεωτικού επαγγελματικού 

διαχωρισμού όπως οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Σε αυτή

9 Ζώνιου -  Σιδέρη, Α., Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, Ανάτυπο, Αθήνα: Νεφέλη, 
(1987), σελ.192
10 Ζώνιου -  Σιδέρη, Α., Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, Ανάτυπο, Αθήνα: Νεφέλη, 
(1987), σελ. 202
11 Ζώνιου -  Σιδέρη, Α., Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, Ανάτυπο, Αθήνα: Νεφέλη, 
(1987), σελ. 204
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την περίπτωση ο προσανατολισμός εστιάζει στο εκάστοτε εκπαιδευτικό 

σύστημα.

• Όταν κατηγοριοποιείται βάσει της αναμενόμενης κοινωνικής και ταξικής 

απόδοσης που αναμένεται να έχει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο 

ορισμός προσανατολίζεται στην πολιτική οικονομία12.

Τέλος, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), στην «Διεθνή Ταξινόμηση 

Βλαβών, Αναπηριών και Μειονεξιών» δίνει τους κάτωθι ορισμούς:

1. Βλάβη: Οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής, 

φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας.

2. Αναπηρία: Οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (που 

προκύπτει από μία βλάβη) ικανότητος προς εκτέλεση μίας 

δραστηριότητας κατά τον τρόπο ή μέσα στο φάσμα 

δραστηριοτήτων που θεωρείται ομαλό για ένα ανθρώπινο ον.

3. Μειονεξία: Ένα μειονέκτημα για ένα δεδομένο άτομο, που 

προκύπτει από μία βλάβη ή αναπηρία, που περιορίζει ή 

εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου που είναι ομαλός 

(ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες) για το άτομο αυτό13 14.

1.2. Η κοινωνική αντιμετώπιση των ΑΜΕΑ
Η αδιάφορη στάση, θα μπορούσαμε σε πολλές περιπτώσεις να την 

αποκαλέσουμε και αρνητική καθώς και εχθρική, απέναντι στους ΑΜΕΑ στην 

ελληνική κοινωνία έχει δημιουργηθεί κυρίως από την άγνοια και την έλλειψη 

πληροφόρησης.

Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα την κοινωνική αντιμετώπιση των 

ΑΜΕΑ πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί. Παλαιότερα οι όροι που 

χρησιμοποιούνταν για να περιγράφουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ήταν 

«ανώμαλα», «αποκλίνοντα», «απροσάρμοστα», «ειδικά», «προβληματικά»,

12 Ζώνιου -  Σιδέρη, Α., Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, Ανάτυπο, Αθήνα: Νεφέλη, 
(1987), σελ. 212
13 «Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», 1981.
14 Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Ψυχολογία ατομικών διαφορών, Αθήνα, (1982), σελ.165, 
Κυπριωτάκη, Α., Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους, Ηράκλειο: Ψυχοτεχνική 1989, σελ. 18
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Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί ο όρος «άτομα με ειδικές 

ανάγκες», ο οποίος αντικατέστησε το διεθνή όρο «μειονεκτούντα άτομα» 

(personnes handicapees-disables people). Ο όρος «άτομα με ειδικές 

ανάγκες» περιλαμβάνει «όλα τα άτομα με οποιοσδήποτε σοβαρότητας 

μειονεξίες που οφείλονται σε σωματικές, διανοητικές ή ψυχικές βλάβες»15. Η 

μειονεξία ορίζεται ως «η εκ γενετής ή επιγενόμενη ελάττωση των φυσικών ή 

πνευματικών ικανοτήτων, η οποία επηρεάζει τις τρέχουσες δραστηριότητες 

και την εργασία ενός προσώπου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η 

συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή, στην επαγγελματική του απασχόληση, 

στην ικανότητα του να χρησιμοποιεί τις κοινωφελείς υπηρεσίες»16.

Ο παραπάνω είναι ο θεωρητικός ορισμός των ΑΜΕΑ. Ο κοινωνικός και 

πραγματικός όμως εκφράζεται αλλιώς. Πρώτα απ’ όλα στη προσπάθεια τους 

να εξυπηρετηθούν οι ανάπηροι έχουν ταυτιστεί με τους συνοδούς. Η 

κοινωνική τους παρουσία παραβιάζεται ασύστολα ακόμα και από ανθρώπους 

που δεν έχουν πρόθεση να το κάνουν, με τους εξής τρόπους:

• Παρατεταμένο κοίταγμα

• Αδιάκριτες ερωτήσεις

• Αυτόκλητη βοήθεια

• Ταπείνωση σε δημόσιους χώρους17.

Σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους η κοινωνία είχε δύο εκ διαμέτρου 

αντίθετες στάσεις και θέσεις για τους ΑΜΕΑ. Η αρνητική είχε εκφραστεί στην 

αρχαία Σπάρτη μέσω της πλατωνικής θέσης για τη ψυχή και την ευγονική 

αντίληψη η οποία υποστήριζε ότι αν το σώμα ασθενεί η ψυχή δεν μπορεί να 

αναπτύξει τη δύναμη άρα δεν υπάρχει λόγος για το σώμα να υπάρχει. Από 

αυτή την αντίληψη προήλθε και ο γνωστός σε όλους μας Καιάδας όπου οι 

Σπαρτιάτες έριχναν τα ανάπηρα παιδιά για να πεθάνουν.

Η εντελώς αντίθετη άποψη εκφράστηκε μέσω της θρησκείας του 

χριστιανισμού που υιοθέτησε μία πιο θετική στάση απέναντι σε αυτά τα

'5 Δελλασούδας, Λ., 93/136/ΕΟΚ, 1993, σελ. 21-22, 30.
16 Δελλασούδας, Λ., 93/136/ΕΟΚ, 1993, σελ. 22.
17 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.8
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άτομα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η φιλανθρωπική διάθεση που 

εκπορεύτηκε μέσω αυτού οδήγησε στη κοινωνική τους ένταξη18.

Μεταγενέστερα, ο ανάπηρος θεωρούνταν η «ντροπή» και το «βάρος» 

της οικογένειας, που στη καλύτερη των περιπτώσεων έπρεπε να παραμείνει 

εσώκλειστο στο σπίτι για να μην θορυβείται και ενοχλείται ο κοινωνικός 

περίγυρος. Στη χειρότερη των περιπτώσεων η οικογένεια στιγματισμένη 

απομόνωνε τον ανάπηρο σε ιδρύματα που βρίσκονταν κυρίως έξω από τον 

οικιστικό ιστό της πόλης ώστε να μην ενοχλούνται οι κατοικούντες σε αυτή19.

Κάποιοι από αυτούς που αποπειράθηκαν να αποφύγουν την 

ιδρυματοποίηση ή τον οικιακό εγκλεισμό, κατέληξαν, στην προσπάθεια τους 

να επιβιώσουν, στην επαιτεία ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη καχυποψία 

γύρω από το άτομο τους.

Το στίγμα που έφερε ο ανάπηρος, δεν αφορούσε μόνο αυτόν που 

τον έκανε να νιώθει άσχημα για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, αλλά 

και την οικογένεια του που ένιωθε και αυτή ότι είναι ντροπιασμένη. Έτσι, τα 

μέλη της οικογένειας που δεν είχαν αναπηρίες, δεν ήθελαν συναναστροφές με 

τα ανάπηρα μέλη της για να μην αντιμετωπίσουν την κοινωνική 

προκατάληψη20.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν η αναπηρία δεν είναι εκ 

γενετής και επέλθει κάποια στιγμή αργότερα όταν το άτομο έχει ήδη προλάβει 

να ζήσει φυσιολογικά. Το να γίνεται ξαφνικά ανάπηρος και να περιέρχεται σε 

αυτή την θέση, τον κάνει να αγχώνεται υπερβολικά για το τι σκέφτονται οι 

άλλοι γι’ αυτόν και να αποτελεί επίκεντρο της ζωής του η άμυνα απέναντι στις 

προκαταλήψεις και τις αντιλήψεις των άλλων21.

Έτσι, ένας άνθρωπος που πριν ήταν φυσιολογικός, αποκτώντας κάποια 

αναπηρία, ελαττώνει τις σχέσεις του με τους παλιούς του φίλους, ακόμα και με

'8 Δελλασούδας, Λ., 93/136/ΕΟΚ, 1993, σελ. 22.
19 Αθανασιάδου, Φ. Περιορισμοί και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες στην ελληνική κοινωνία, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία, 
Άτομα με ειδικές ανάγκες -  Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, 
παρέμβασης, αντιμετώπισης, Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Τόμος Α, Ρόδος, Μάιος 
1992, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, (1994), σελ. 480
20 Goffman, Ε., Encounters -  Two studies in the sociology of interaction, Indianapolis, (1961), 
254.
21 Goffman, E., Encounters -  Two studies in the sociology of interaction, Indianapolis, (1961), 
346
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τα μέλη της οικογένειας του και αρχίζει να αναπτύσσει σχέσεις με άλλα άτομα 

που είναι στην ίδια κατάσταση με αυτόν, προκειμένου να διατηρήσει κάποιες 

διαπροσωπικές σχέσεις22.

Μία ουσιαστική κοινωνική μεταστροφή παρατηρήθηκε μετά το τέλος των 

δύο μεγάλων παγκοσμίων πολέμων του 20ου αιώνα, σε μία προσπάθεια να 

ενταχθούν κοινωνικά οι ανάπηροι πολέμου που προέκυψαν από αυτούς, κάτι 

που ευνόησε σταδιακά και γενικότερα τους ανάπηρους23.

Την περίοδο της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ άρχισε να λαμβάνεται 

υπόψη πιο σοβαρά και πιο έντονα το θέμα των ατόμων με αναπηρία και τα 

δικαιώματα τους. Πάραυτα υπάρχουν δύο παράμετροι οι οποίοι πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η μία παράμετρος είναι το ότι παρά φαινομενικά 

υπάρχει μία διάθεση κοινωνικής εξομοίωσης τόσο των ίδιων των ατόμων με 

αναπηρία όσο και των δικαιωμάτων τους, η νοοτροπία που υπάρχει στην 

Ελλάδα εδώ και γενιές έχει πολύ βαθιές ρίζες με αποτέλεσμα, η λήψη και η 

υλοποίηση αποφάσεων αναφορικά με το θέμα να μην είναι ιδιαίτερα καίριες 

και αποτελεσματικές. Η δεύτερη παράμετρος είναι η υλικοτεχνική υποδομή 

της χώρας. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια κάποια πράγματα 

αλλάζουν, για παράδειγμα τα μέσα μεταφοράς έχουν τοποθετήσει ειδικές 

ράμπες για ανθρώπους με προβλήματα κίνησης, για τους ΑΜΕΑ είναι 

δύσκολο ακόμα και να περπατήσουν στους δρόμους της χώρας μας. Με αυτό 

τον τρόπο η δημόσια αλλά και η ιδιωτική ζωή δύσκολα εξασφαλίζεται γι’ 

αυτούς και τους στερούνται βασικά, ουσιώδη και αυτονόητα δικαιώματα24.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο για τους ανθρώπους με κινητικά 

προβλήματα αλλά παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι με 

άλλου είδους αναπηρίες. Όλοι μας μπορούμε να αναλογιστούμε πόσο 

δύσκολο είναι για ένα κωφό άνθρωπο να συνεννοηθεί σε μία δημόσια 

υπηρεσία αν δεν έχει προνοήσει μόνος του να φέρει μαζί του ένα διερμηνέα

22 Christopherson, V.A., Rôle modifications ofthe disabled male, American Journal of Nursing 
68, (1968), σελ. 290-293.
23 Δελλασούδας, Λ., 93/136/ΕΟΚ, 1993, σελ. 22
24 Αθανασιάδου, Φ. Περιορισμοί και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες στην ελληνική κοινωνία, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία, 
Άτομα με ειδικές ανάγκες -  Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, 
παρέμβασης, αντιμετώπισης, Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, Τόμος Α, Ρόδος, Μάιος 
1992, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, (1994), σελ.481
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νοηματικής, αφού το κράτος όχι μόνο δεν έχει προνοήσει για κάτι τέτοιο αλλά 

ούτε καν προετοιμάζει τους υπαλλήλους τους για τη διάθεση της 

απαιτούμενης υπομονής και ευγένειας που χρειάζεται μία τέτοια συζήτηση.

Δυστυχώς αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το 

πόσο ανέτοιμοι είναι η κοινωνία να αποδεχθεί τους ΑΜΕΑ διαφαίνεται και από 

τα παρακάτω περιστατικά που αποτελούν κατάφορη παραβίαση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως αυτά κατεγράφησαν σε έκθεση του 1995 

που δημοσιεύτηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου 1995:

-Αεροπορική εταιρία της Ευρώπης ζήτησε από άνθρωπο που 

χρησιμοποιούσε αναπηρική καρέκλα να υπογράψει έντυπο ότι η εμφάνιση του 

και η συμπεριφορά του δεν θα ενοχλήσει τους άλλους ταξιδιώτες και να 

συνυπογράφει από ιατρό. Όταν αυτός αρνήθηκε, η εταιρία δεν του επέτρεψε 

να ταξιδέψει.

-Γυναίκα με πρόβλημα όρασης εργαζόταν στη Γερμανία ως μεταφράστρια σε 

ομοσπονδιακή υπηρεσία με σύμβαση περιορισμένου χώρου. Λόγω του 

προβλήματος της χρειαζόταν περισσότερο χρόνο να κάνει τη δουλειά της από 

τους υπόλοιπους συναδέλφους της. Όταν αποπειράθηκε να υποβάλλει αίτηση 

για εργασία πλήρους απασχόλησης δεν επελέγη αν και είχε τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία απ’ όλους τους υποψηφίους.

-Τα άτομα που κάνουν χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας συνήθως ψεύδονται 

για το παρελθόν τους για να διατηρήσουν την εργασία τους.

-Σε έφηβο με ειδικές ανάγκες απαγορεύτηκε η είσοδος σε κινηματογράφο για 

να μην «ενοχλήσει» και «ταράξει» τους υπόλοιπους θεατές.

-Σε γυναίκα με ειδικές ανάγκες απαγορεύτηκε η είσοδος σε εστιατόριο μεταξύ 

12.00-14.00 με τη πρόφαση ότι δημιουργεί ακαταστασία στο χώρο25.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 1995 και το 2001, το Eurostat δημοσίευσε δύο 

μελέτες για τους ανάπηρους στην Ευρώπη. Τα κύρια συμπεράσματα και 

στοιχεία αυτών των ερευνών ήταν τα εξής:

1. Το 1995 τα άτομα με αναπηρίες έφταναν το 12% του συνολικού 

πληθυσμού

25 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.20-22
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2. Το χαμηλότερο ποσοστό υπήρχε στην Ελλάδα (9,3%) και το 

μεγαλύτερο στην Ισπανία (15,3%).

3. Η έρευνα του 2001 πραγματοποιήθηκε σε 130.000 Ευρωπαίους, 

ηλικίας 16-64 ετών.

4. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυξανόμενης τάσης σε συσχετισμό με την 

ηλικία διαπιστώνεται στη Φιλανδία και το χαμηλότερο στην Ιταλία26.

Η αρνητική κοινωνική αντίδραση απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες 

δεν είναι ένα απλό φαινόμενο αφού οι αντιδράσεις και απόψεις που υπάρχουν 

γι’ αυτά είναι και πολλές αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκες. Ο Siller27 θεωρεί ότι 

αυτές οι απόψεις και οι αντιδράσεις βασίζονται σε σχέσεις που είναι 

σημαντικές για την διαμόρφωση τους όπως για παράδειγμα η οικογένεια, ο 

πολιτισμός, κα. Επιπλέον, θεωρεί ότι δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η 

ηλικία και το φύλο μπορούν να ασκήσουν μεγάλη επίδραση στον τρόπο που 

εκφράζονται οι απόψεις για τους ανάπηρους παρά στην διαμόρφωση τους 

αφού ανακάλυψε ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν ίδιες απόψεις για το θέμα με 

τους άνδρες, αλλά τις εκφράζουν διαφορετικά.

Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Voeltz28 που ανακάλυψε ότι τα 

κορίτσια αναθρέφονται με καλύτερο τρόπο και κατά συνέπεια επιδεικνύουν 

μεγαλύτερη ανοχή στην αναπηρία και ανταποκρίνονται καλύτερα σε μία 

κατεύθυνση που είναι κοινωνικά αποδεκτή.

Οι ΟοίίΙίΘό29θεωρούν ότι η παραπάνω ανακάλυψη δεν είναι αληθινή. 

Αναφορικά με την ηλικία των ανθρώπων, ο Siller30 διαπίστωσε ότι τόσο τα 

αγόρια όσο και τα κορίτσια που βρίσκονται στην εφηβεία, έχουν περισσότερη 

αντίδραση από τα παιδιά ή τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Οι Cioe και

26 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.16-18
27 Siller, J., Attitudes towards disability, in Rusalem & Malikin D. (Eds.), Contemporary 
vocational rehabilitation, New York: University Press (1976), σελ. 65
28 Voeltz, L.M., Children’s attitudes toward handicapped peers, American Journal of Mental 
Deficiency, 84(5), (1980), σελ. 460
29 Gottlieb, J., Gottlieb, B., Stereotype attitude and behavioral intentions toward handicapped 
children, American Journal of Mental Deficiency, (1977), 82.
30 Siller, J., Attitudes towards disability, in Rusalem & Malikin D. (Eds.), Contemporary 
vocational rehabilitation, New York: University Press (1976) σελ. 70.
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Pennington31 αλλά και ο Hazzard32, υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλώνουν τα 

παιδιά, τόσο αυξάνεται και η γνώση της κατανόησης της ανικανότητας.

Οι απόψεις που έχει κάποιος για την αναπηρία μπορεί να επηρεαστεί 

από την προσωπική επαφή που έχει με κάποιον ανάπηρο. Από την ποιότητα 

που είχαν οι προηγούμενες αλληλεπιδράσεις του θα εξαρτηθεί και η ποιότητα 

της προσωπικής του επαφής. Αυτό καταδεικνύεται και από τα ερευνητικά 

ευρήματα του Voeltz33 και των Fenrick και Petersen34 που διαπίστωσαν ότι τα 

παιδιά που δεν ήταν ανάπηρα και είχαν σχέσεις με ανάπηρα παιδιά, είχαν 

καλύτερη στάση απέναντι στους ανάπηρους. Βέβαια, υπάρχουν και απόψεις 

που δεν αναφέρουν καμία διαφορά σύμφωνα με την ποιότητα των επαφών 

και των σχέσεων όπως των Cook και Wollersheim35 και των Gottileb, Cohen 

και Goldstein36.

Το γεγονός ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν μία αρνητική κοινωνική 

αντιμετώπιση δεν είναι τυχαίο. Προκειμένου να μπορέσουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες να ενσωματωθούν στην κοινωνία, θα πρέπει και αυτή να έχει 

θετική στάση απέναντι τους.

Δυστυχώς όμως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες υπάρχουν στερεότυπα, 

δηλαδή κοινωνικές αναπαραστάσεις που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές κατά 

την διάρκεια των χρόνων37. Αυτή η κοινωνική αναπαράσταση, δηλαδή το 

στερεότυπο, αποτελείται από ένα σύνολο πραγμάτων όπως πληροφορίες,

31 Cioe, J., Pennington, Β., Children’s perceptions of deviance and disorder, Child 
Development, 47, (1976), σελ. 407
32 Hazzard, A., Children’s experience with knowledge of, and attitude toward disabled 
persons, Journal of Special Education, 17(2), (1983), 131
33 Voeltz, L.M., Children’s attitudes toward handicapped peers, American Journal of Mental 
Deficiency, 84(5), (1980), σελ. 462
34 Fenrick, N.J., Petersen, T.K., Developing positive changes in attitude towards moderately 
severely handicapped students through a peer tutoring program, Education and Training of 
the Mentally Retarded, 19(2), (1984), σελ. 83
35 Cook, J., Wollersheim, J., (1976), The effect of labeling of special education students on 
the perceptions of contant versus non contact normal peers, Journal of Special Education, 10, 
σελ. 187
36 Gottlieb, J., Cohen, L., Goldstein, L., Social contact and personal adjustment as variables 
relating to attitudes toward EMR children, Training School Bulletin, 71, (1974), σελ. 19
37 Παπαστάμος, Σ., Σύγχρονες έρευνες στην κοινωνική ψυχολογία. Διομαδικές σχέσεις, 
Αθήνα: Οδυσσέας, (1990), σελ. 20.
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στάσεις και πεποιθήσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές ανάλογα με την 

ψυχοκοινωνιολογική ταυτότητα του κάθε ατόμου38 39.

Αναφορικά με τις προκαταλήψεις που υπάρχουν για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, αυτές δημιουργούνται μέσω μίας αλυσίδας αναπαραγωγής και 

επιδράσεων. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις δικαιολογούν την ενεργοποίηση 

των κοινωνικών στερεοτύπων, τα οποία με την σειρά τους και μέσω της 

συμπεριφοράς με την οποία εκφράζονται, ενεργοποιούν αντίστοιχες
* * ^9κοινωνικές αναπαραστασεις .

Το κοινωνικό μοντέλο θεωρεί ότι οι ειδικές ανάγκες είναι παράγωγο της 

δομής του και έχει σχέση με κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα40. 

Κατά συνέπεια, όταν το άτομο με ειδικές ανάγκες αποκλείεται κοινωνικά, αυτό 

δεν συμβαίνει λόγω της αναπηρίας του αλλά λόγω του τρόπου που 

λειτουργούν οι δομές της κοινωνίας41.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στην Ελλάδα από τον Ι.Ν. 

Παρασκευόπουλο42, έχει καταδειχθεί ότι:

• Σε άτομα που η αναπηρία τους είναι ορατή όπως για παράδειγμα οι 

ακρωτηριασμένοι, υπάρχουν αρνητικές στάσεις.

• Οι στάσεις καλυτερεύουν όταν το άτομο με ειδικές ανάγκες είναι σε 

θέση να εξυπηρετηθεί μόνο του.

• Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου είναι πιο αρνητικοί απ’ ότι οι απόφοιτοι του 

δημοτικού και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ανάλογη έρευνα που έγινε για να ανιχνευθούν οι στάσεις των γονιών 

που έχουν φυσιολογικά παιδιά έναντι παιδιών με αναπηρία, σε γενικές 

γραμμές οι περισσότεροι δεν έχουν πρόβλημα στο να κάνουν τα παιδιά τους

38 Παπαστάμος, Σ., Κοινωνικές αναπαραστάσεις, Αθήνα: Οδυσσέας, (1995), σελ. 18.
39 Φραγκουδάκη, Α., Δραγώνα, Θ., Τι ειν’ η πατρίδα μας; Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, 
Αθήνα (1997), σελ. 13-26
40 Barnes, C., Mercer, G., Shakespeare, T , Exploring disability: a sociological introduction, 
Malden: Polity Press (1999), σελ. 99.
41 Barnes, C., Theories of disability and the origins of the oppression of disabled people in 
western society, in Barton, L., (ed.), Disability and society: Emerging issues and insights, New 
York: Longman. (1996), σελ.43
42 Παρασκευόπουλος, I.N., Η στάση των Ελλήνων έναντι των ατόμων με σωματικά και 
κοινωνικά ελαττώματα, Σχολική Υγιεινή, 32(2), (1971), σελ.25-35
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κοινές δραστηριότητες με τα ανάπηρα παιδιά43. Βέβαια, η θετική αυτή στάση 

αφορά μία ενδεχόμενη σχέση των παιδιών τους με παιδιά με αναπηρία και 

δεν εξάγεται από πραγματικά γεγονότα44.

Από μία έρευνα που έγινε στην Αγγλία σε 2000 άτομα, καταδείχθηκε ότι 

αυτοί που φοβόνταν λιγότερο και ανεχόταν περισσότερο τα άτομα με 

αναπηρία, ήταν τα άτομα που το μορφωτικό τους επίπεδο ήταν υψηλό45. Όσα 

άτομα όμως ανήκαν σε εθνοτικές μειονότητες εξέφραζαν αρνητικές στάσεις 

απέναντι σε άτομα με αναπηρίες και ειδικά σε αυτά που έπασχαν από ψυχικές 

ασθένειες46.

Αρνητικές στάσεις όμως έχουν παρατηρηθεί και μέσα στις σχολικές 

κοινότητες. Αυτές προέρχονται τόσο από τους εκπαιδευτικούς όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει47 αλλά και από τους υπόλοιπους μαθητές. Βέβαια, υπάρχουν 

και έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές που δεν έχουν αναπηρίες 

αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τους ανάπηρους μαθητές48.

Διάφορες μελέτες επίσης έχουν καταδείξει ότι οι γυναίκες αναπτύσσουν 

πιο θετικές στάσεις απ’ ότι οι άνδρες απέναντι σε άτομα με ειδικές ανάγκες49.

Ο αρνητισμός που υπάρχει απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε 

φανερός είτε καλυμμένος, έχει γίνει προσπάθεια να ερμηνευτεί μέσω πολλών 

και διαφορετικών ερευνών50. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι οι κοινωνικοί 

και πολιτιστικοί κανόνες που υπάρχουν και που συνδέονται με την κοινωνική

43 Μττεζεβέγκης, Η., Καλαντζή- Αζίζι, Α., Σιδέρη, Α., Απόψεις στάσεις γονέων φυσιολογικών 
παιδιών απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, τόμος Β, (1994), 
σελ.706-711
44 Μπεζεβέγκης, Η., Καλαντζή- Αζίζι, Α., Σιδέρη, Α., Απόψεις στάσεις γονέων φυσιολογικών 
παιδιών απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, τόμος Β, (1994), 
σελ.485-489
45 Brockington, I.F., Hall., Ρ.Η., Lenings, J., Murray, C., The community’s tolerance to the 
mental ill, British Journal of Psychiatry, 162, (1993), σελ. 93-99
46 Wolff, G., Pathare, S., Craig, T., Leff, J., Community attitudes to mental illness, British 
Journal of Psychiatry, 168, (1996), σελ. 183-190
47 Blinde, E.M., McCallister, S.G, Listening to the voices of students with physical disabilities, 
Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 69(6), (1998), σελ.64-68
48 Slininger, D., Sherill, C., Jankowski, C.M., Children’s attitudes toward peers with severe 
disabilities: Revisiting contact theory, Adapted Physical Activity Quarterly, 17, (2000), 
σελ. 176-196
49 Conine, 1968, σελ.4102, Tringo, 1970, σελ.295-306, Harasymiw et al., 1978, σελ.201-208
50 Siller, J., Attitudes towards disability, in Rusalem & Malikin D. (Eds.), Contemporary 
vocational rehabilitation, New York: University Press, (1976), σελ. 50.
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υποβάθμιση των αναπήρων51. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, η κοινωνική 

θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες θεωρείται όμοια με αυτή την μειονοτικών 

ομάδων52.

Οι αρνητικές στάσεις όμως έχουν και ψυχολογική διάσταση. Σε αρκετές 

περιπτώσεις η άρνηση προκύπτει από τις ψοβίες και τις ενοχές των μη 

αναπήρων ατόμων που φοβούνται ότι αν αναπτύξουν σχέσεις με ανάπηρα 

άτομα θα υποβαθμιστούν και αυτοί κοινωνικά53 54. Βέβαια, υπάρχουν και 

περιπτώσεις που οι ενοχές μπορεί να λειτουργήσουν και θετικά όταν τα μη 

ανάπηρα άτομα αντιληφθούν ότι μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής 

απο τα αναπηρα

Άλλες μελέτες, κυρίως εμπειρικές, έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι 

δημοσίως εκφράζουν θετικές στάσεις ενώ κρυφά έχουν αρνητικά 

συναισθήματα55.

Η πηγή αρκετών αρνητικών στάσεων είναι η αποστροφή που νιώθουν 

αρκετοί άνθρωποι απέναντι στις εμφανείς αναπηρίες56. Εκτός όμως από την 

αποστροφή, πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν επαφές με άτομα με 

αναπηρίες γιατί φοβούνται μήπως κάτι τέτοιο συμβεί και σε αυτούς ή 

φοβούνται ακόμη και μην πεθάνουν57. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις 

όπου οι άνθρωποι νιώθουν υποσυνείδητους φόβους όπως το άλυτο παιδικό 

άγχος του αποχωρισμού από τους γονείς58.

Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι που νιώθουν αρνητικά απέναντι στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες γιατί θεωρούν ότι η αναπηρία τους είναι δική τους

51 Davis, F., Deviance disavowal: The management of strained interaction by the visibly 
handicapped, Social Problems, 9, (1961), osA.121-132
52 Wright, B.A., Physical disability: A psychosocial approach, New York: Harper & Row, 
(1983), oeA. 22.
53 Wolfensberger, W., The principle of normalization in human services, Toronto, Canada: 
National Institute on Mental Retardation, (1972), oeA. 25.
54 Siller, J., Attitudes towards disability, in Rusalem & Malikin D. (Eds.), Contemporary 
vocational rehabilitation, New York: University Press, (1976), oeA. 76.
55 Goffman, E., (1961), Encounters -  Two studies in the sociology of interaction, Indianapolis, 
oeA. 1965, Katz, 1981, Hastorf et al., 1979, oeA. 1790-1797
56 Siller, J., Attitudes towards disability, in Rusalem & Malikin D. (Eds.), Contemporary 
vocational rehabilitation, New York: University Press, (1976), oeA.12-16
57 Fish, D.E, Counsellor effectiveness: Relationship to death anxiety and attitudes toward 
disabled persons, Dissertation Abstracts International, 42, (1981), oeA.1488
58 Siller, J., Attitudes towards disability, in Rusalem & Malikin D. (Eds.), Contemporary 
vocational rehabilitation, New York: University Press, (1976), oeA.201-227
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ευθύνη, ή γιατί φοβούνται ότι αν συνδεθούν με ένα ανάπηρο άτομο θα 

εξοστρακισθούν και αυτοί κοινωνικά59.

Σε πολλούς ανθρώπους οι αρνητικές εμπειρίες δημιουργούνται από την 

έλλειψη επαφών με άτομα με ειδικές ανάγκες. Εάν ένας άνθρωπος έχει 

φυσιολογικές επαφές με ανάπηρα άτομα, οι στάσεις του γίνονται πιο θετικές60.

Οι αρνητικές στάσεις απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες εκφράζονται 

μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών όπως ο εθνοκεντρισμός, ο 

απολυταρχισμός, ο δογματισμός, η ακαμψία, ο ναρκισσισμός, η επιθετικότητα, 

κα.61.

Κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές θεωρούνται αποτελέσματα της 

«αυτό-εκπληρούμενης προφητείας» και λειτουργούν ενισχυτικά προς τις 

χαμηλές προσδοκίες που μπορεί ήδη να έχουν οι ανάπηροι62.

Τέλος, οι αρνητικές σχέσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το 

είδος της αναπηρίας. Αυτοί που αντιμετωπίζονται περισσότερο αρνητικά είναι 

τα άτομα που έχουν κοινωνικές, διανοητικές και ψυχιατρικές αναπηρίες63.

1.3. Η σχολική εκπαίδευση των ΑΜΕΑ
Αναφορικά με το θέμα της σχολικής εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ, οι κρατικές 

προσπάθειες που καταγράφονται είναι μόλις των τελευταίων δεκαετιών. Το 

1981 με το νόμο 1143 έχουμε μία πρώτη άτολμη απόπειρα ένταξης των 

παιδιών ΑΜΕΑ στη σχολική εκπαίδευση, ορίζοντας τα ως «των αποκλινόντων 

εκ του φυσιολογικού ατόμων»64.

59 Yyker, Η., Attitudes toward persons with disabilities, New York: Springer Publishing 
Company, (1988), σελ. 52.
60 Schneider, C.R., Anderson, W., Attitudes toward the stigmatized: Some insights from 
recent research, Rehabilitation Counseling Bulletin, 23, (1980), σελ. 299-313
6] Cloerkes, G., Are prejudices against disabled people determined by personalities 
characteristics?, International Journal of Rehabilitation Research, 4, (1981), σελ.35-46
62 Pederson, L.L., Carlson, P.M., Rehabilitation service providers: Their attitudes towards 
people with physical disabilities, and their attitudes towards each other, Rehabilitation 
Counseling Bulletin, 24, (1981), σελ.275-282
63 Funham, A., Pendred, J., Attitudes towards the mentally and physically disabled, British 
Journal of Medical Psychology, 56, (1983), σελ. 179-187
64 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ. 18
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Το 1985 έγινε μία πιο σοβαρή απόπειρα ένταξης των ΑΜΕΑ στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με το νόμο 1566/85. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η 

νοούμενη ένταξη τους θα ήταν ισότιμη με των υπολοίπων μαθητών. Το άρθρο 

2, παράγραφος 3 του συγκεκριμένου νόμου βέβαια αναφέρει ότι για τα μη 

ανάπηρα παιδιά «η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και το 

Γυμνάσιο, εφόσον το άτομο δεν έχει υπερβεί το 16° έτος της ηλικίας του. 

Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την 

εγγραφή ή την εποπτεία του προσώπου του ανηλίκου ως προς τη φοίτηση, 

τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα»65. Αυτό σημαίνει 

ότι το κράτος προνοεί και προλαμβάνει τις τυχόν δυσκολίες που υπάρχουν για 

τη φοίτηση αυτών των παιδιών στο σχολείο, για παράδειγμα αναλαμβάνει τα 

έξοδα μεταφοράς των παιδιών σε σχολείο όταν δεν υπάρχει στη περιοχή 

τους.

Στον ίδιο νόμο, στη παράγραφο 2 του άρθρου 32, για τα ανάπηρα παιδιά 

αναφέρεται ότι «με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπορεί να γίνει υποχρεωτική 

η φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία και τις λοιπές 

ειδικές μονάδες, από το 3° μέχρι το 18° έτος της ηλικίας τους για την ειδική 

αγωγή και από το 14° μέχρι το 20° έτος για την ειδική επαγγελματική 

εκπαίδευση». Η διαφορά από το προηγούμενο άρθρο είναι ότι η εκπαίδευση 

για τα ανάπηρα παιδιά μπορεί να γίνει υποχρεωτική αλλά δεν είναι66.

Με το νόμο 2817/2000 έγινε μία μεγαλύτερη προσπάθεια για να 

υποχρεωθεί η πολιτεία να παρέχει υποχρεωτική εκπαίδευση στα ανάπηρα 

παιδιά αλλά το μεγάλο οικονομικό αλλά και κοινωνικό κόστος, αφού η 

κοινωνία μας δεν ήταν ώριμη ακόμα για την ένταξη αυτών των παιδιών, δεν 

επέτρεψε στην απόπειρα να καρποφορήσει.

Ίσως να υπάρχει η κοινωνική και κρατική αντίληψη ότι τα ανάπηρα παιδιά 

είναι αριθμητικά λίγα ώστε να γίνουν ριζικές αλλαγές. Οι αριθμοί και τα

65 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.18
66 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.19
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στοιχεία όμως διαψεύδουν αυτή την αντίληψη. Το σχολικό έτος 1987-1988 

υπήρχαν 6.929 μαθητές που φοιτούσαν στο δημοτικό, είτε σε ειδικά δημοτικά, 

είτε σε τμήματα σε κανονικά σχολεία, 75 μαθητές σε ειδικά γυμνάσια, 28 

μαθητές σε Ειδικά Λύκεια και 146 μαθητές σε Τεχνικές Επαγγελματικές 

Σχολές67.

Το σχολικό έτος 1993-1993 στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπήρχαν 13.562 

μαθητές, στα Γυμνάσια 208 μαθητές, στα Λύκεια 131 μαθητές και στις Σχολές 

235 μαθητές, σύνολο 14.136 μαθητές, δηλαδή μόλις λίγο παραπάνω από το 

7% από τα 200.000 παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

καταγράφονταν εκείνη τη περίοδο στην Ελλάδα68.

Το σχολικό έτος 2002-2003 18.585 μαθητές (το 9% του συνόλου) με 

κάποιο είδος αναπηρίας φοιτούσε στα εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η 

κατηγοριοποίηση αυτών των παιδιών σύμφωνα με το είδος αναπηρίας τους 

είναι η εξής:

1. 12.412 μαθητές είχαν μαθησιακές δυσκολίες

2. 2.859 μαθητές είχαν κάποιο βαθμό νοητικής στέρησης

3. 785 μαθητές είχαν κινητικά προβλήματα

4. 458 μαθητές είχαν αυτισμό

5. 592 μαθητές είχαν προβλήματα ακοής

6. 115 μαθητές είχαν προβλήματα όρασης

7. 852 μαθητές είχαν διαταραχές του συναισθήματος καθώς και ψυχικές 

διαταραχές

8. 512 μαθητές είχαν κάποιου άλλου είδους αναπηρία69.

Το μικρό ποσοστό των μαθητών με αναπηρία που φοιτούν στη 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μας οδηγεί αυτομάτως και στο

67 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μττακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.20
68 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.20
69 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.20
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συμπέρασμα ότι και το ποσοστό που φοιτά στη τριτοβάθμια εκπαίδευση θα 

είναι αντιστοίχως μικρό και πιθανότατα μικρότερο. Αυτό επιβεβαιώνεται και 

από το στοιχείο ότι το σχολικό έτος 1992-1993 από τους 14.136 μαθητές που 

φοιτούσαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής μόνο 339 από αυτούς 

συνέχισαν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και συνεπώς μπορούσαν να 

διεκδικήσουν μία θέση σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.70.

Το πρόβλημα όμως της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης για παιδιά 

με αναπηρίες δεν είναι μόνο αριθμητικό αλλά και ποιοτικό. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και επιμορφωμένοι για τις μορφές 

αναπηρίας που θα αντιμετωπίσουν καθώς και τις ειδικές εκπαιδευτικές 

δεξιότητες που απαιτούνται γι’ αυτές, υπάρχει έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής, όπως εξάλλου και στην υπόλοιπη κοινωνία μας, καθώς και 

έλλειψη βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες71.

Σημαντικό ρόλο όμως έχουν και οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την ένταξη των ανάπηρων παιδιών στην 

σχολική εκπαίδευση. Μάλιστα, ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί που δεν είναι ανάπηροι δυσκολεύονται ιδιαίτερα να δεχτούν 

ανάπηρους μαθητές στην τάξη τους72. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν γενικότερα μία αρνητική στάση απέναντι στην 

αναπηρία αλλά πιθανόν ότι νιώθουν ότι δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι 

για την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.

Η ατολμία και η κρατική έλλειψη διάθεσης πηγάζει κυρίως από την 

οικονομική κάλυψη που απαιτείται για να γίνει η σχολική κοινότητα προσιτή 

στους μαθητές με αναπηρία αφού χρειάζεται να αντιμετωπιστούν διαφορετικές

70 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.21
71 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.21
72 Alexander, C., Strain, P.S., A review of educators attitudes towards handicapped children 
and the concept of mainstreaming, Psychology in the Schools, 15, (1978), σελ. 39, Macmillan, 
P.L., Jones, R.L., Meyers, C.E., Mainstreaming the mildly retarded: Some questions, cautions 
and guidelines, Mental Retardation, 14, (1976), σελ. 11
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μορφές απαιτήσεων όπως πρόσβαση στο σχολικό χώρο των μαθητών με 

κινητικά προβλήματα, διερμηνείς για τα κωφά παιδιά, κ.α.

Τα παραπάνω δεν συνιστούν μόνο παράλειψη ή αδυναμία της πολιτείας 

αλλά και κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας αφού σύμφωνα 

με την αναθεώρηση του το 2001 εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

• Άρθρο 4, παράγραφος 1 και 2: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι 

ενώπιον του νόμου, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»

• Άρθρο 16, παράγραφος 3 και 4: «Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν 

μπορεί να είναι λιγότερα από 9», «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα 

δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια»

• Άρθρο 21, παράγραφος 6: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να 

απολαμβάνουν μέτρα, που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την 

επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στη κοινωνική, οικονομική 

και πολιτική ζωή της χώρας» και επίσης «ότι η νέα αυτή διάταξη, σε 

συνδυασμό με την αρχή της αναλογικής ισότητας αλλά και με τη νέα 

διάταξη του άρθρου 116 παράγραφος 2, που επιτρέπει τη λήψη 

θετικών μέτρων υπέρ ομάδων, οι οποίες τελούν υπό συνθήκες 

πραγματικής ανισότητας, επιτρέπει στο νομοθέτη να λάβει όλα τα 

μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες»73.

Εκτός όμως του Συντάγματος συνιστούν και παραβίαση Διεθνών Συμβάσεων 

και Διακηρύξεων τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα, όπως:

1. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού του Ο.ΗΈ. (Νοέμβριος του 

1959)

2. Η Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Πνευματικά Καθυστερημένων Ατόμων 

του Ο.Η.Ε. (Δεκέμβριος του 1971)

3. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Αναπήρων Ατόμων του Ο.ΗΈ. (9 

Δεκεμβρίου του 1975)

4. Η Διακήρυξη Θυηόόθΐ^ για τα Ανάπηρα Άτομα (Ουνέσκο, 7 Νοεμβρίου 

1981)

73 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μττακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.27-28
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5. Η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(Νόμος 2101/1992)

6. Οι Πρότυποι Κανόνες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την 

Εξίσωση Ευκαιριών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Δεκέμβριος 

1993)

7. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7 

Δεκεμβρίου 2000)74.

Πέρα όμως από την κρατική ανεπάρκεια, ένα άλλο πρόβλημα που 

υπάρχει αναφορικά με τα παιδιά με αναπηρία και την σχολική τους 

εκπαίδευση, είναι οι απόψεις και η αντιμετώπιση των υπόλοιπων μαθητών. Γι’ 

αυτό τον σκοπό έχουν αναπτυχθεί μία ποικιλία προγραμμάτων με σκοπό τα 

μη ανάπηρα παιδιά να έχουν μία καλύτερη επαφή με τους ανάπηρους. Ένα 

τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποίησαν οι Fenrick και Peterson75 

προκειμένου να μειώσουν την αρνητική στάση που υπάρχει για τους 

ανάπηρους σπουδαστές, όποιο βαθμό και αναπηρίας και αν έχουν.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε νεότερους μαθητές Λυκείου, 

διαπιστώθηκε ότι μπόρεσαν και ανάπτυξαν θετικές αντιλήψεις για τους 

συμμαθητές τους με σύνδρομο Down από την στιγμή που πέρασαν μαζί μία 

μακρά περίοδο όπου έπαιζαν μαζί μπόουλινγκ.

1.4. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τα ΑΜΕΑ
Για να μπορέσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν ισότιμη 

πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να εντάσσονται σε 

αυτήν όπως και οι υπόλοιποι μαθητές και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για αυτή την ομαλή ένταξη των 

ΑΜΕΑ στην εκπαίδευση, είναι, όπως προαναφέραμε, οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

74 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.28
75 Fenrick, N.J., Petersen, Τ.Κ., Developing positive changes in attitude towards moderately 
severely handicapped students through a peer tutoring program, Education and Training of 
the Mentally Retarded, 19(2), (1984), σελ. 90
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Ο ΜθΓίϊη76, θεωρεί, ότι ένας λόγος που πολλές φορές αποτυγχάνει η 

ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία, είναι ο φόβος τους για το 

πώς θα αντιμετωπισθούν από τους άλλους, δηλαδή από τους συμμαθητές 

τους αλλά και από τους ενήλικες που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών θεωρούνται ιδιαίτερα 

κρίσιμες διότι αποτελούν φορείς κοινωνικοποίησης που η λειτουργία τους και 

η δράση τους μπορεί να είναι αντισταθμιστική και υποστηρικτική. Σύμφωνα με 

ερευνητικά ευρήματα, τα σχόλια και η αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό, 

αποτελούν τα ψυχολογικά στηρίγματα στα οποία μπορεί να βασιστεί ο 

μαθητής.

Σε έρευνα που έγινε για τις στάσεις των εκπαιδευτικών στα ΑΜΕΑ, σε 

δείγμα 78 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταδείχθηκε ότι 

θεωρούν κατά σειρά ιεραρχίας, περισσότερο προβληματικά τα άτομα που 

έχουν προβλήματα σπαστικότητας, τα νοητικά καθυστερημένα, τα αυτιστικά, 

τα σωματικά ανάπηρα και τέλος, τα κωφά και τυφλά παιδιά. Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι τα ΑΜΕΑ είναι άτομα που η διάθεση τους δεν 

είναι σταθερή, που η σκέψη τους είναι αδύνατη, που δεν έχουν ενδιαφέροντα, 

που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους και που δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. Αναφορικά με τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσουν μαζί τους, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι ναι μεν 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι φιλικά και συνεργάσιμα αλλά παράλληλα 

είναι απομονωμένα και ανήσυχα77.

Άλλες έρευνες που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, ελληνικές και 

διεθνείς, έχουν καταδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνήθως αρνητικές 

στάσεις απέναντι στους ανάπηρους μαθητές καθώς και στην ένταξη τους στο 

σχολείο78.

76 Martin, E.W., Some thoughts on mainstreaming, Exceptional Children, 41, (1974) σελ. ISO- 
153
77 Γιαβρίμης, Π., Στάσεις και αντιλήψεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, Αθήνα: 
Σμυρνιωτάκης, (2001), σελ. 22.
78 Alexander, C., Strain, P.S., A review of educators attitudes towards handicapped children 
and the concept of mainstreaming, Psychology in the Schools, 15, (1978), σελ. 390-396, 
Hannah, M.E., Pliner, S., Teacher attitudes toward handicapped children: a review and 
synthesis, School Psychology Review, 12, (1983), σελ. 12-55
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Σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούσε να μην γίνει μία αναφορά στην 

περίπτωση των ειδικών παιδαγωγών που θεωρείται ο πλέον βασικός 

παράγοντας που εμπλέκεται με την ειδική αγωγή. Ο Καλαντζής79 αναφέρει 

ότι: Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι ο αναμφισβήτητος και αναντικατάστατος 

φορέας και λειτουργός της Ειδικής Αγωγής. Το πολύπλευρο, πολύμορφο έργο 

του Ειδικού Παιδαγωγού, το τόσο υπεύθυνο και βαθύτατα ανθρώπινο, θέτει 

για την επιλογή και την μόρφωση των φορέων του υψηλές απαιτήσεις από 

επιστημονική και ανθρώπινη άποψη. Για τον ιδιόμορφο ρόλο του Ειδικού 

Παιδαγωγού σωστά λέγεται «εάν ο δάσκαλος του κανονικού παιδιού είναι μια 

φορά δάσκαλος, ο δάσκαλος του μειονεκτικού δύο φορές». Γι’ αυτό 

επιλέγονται για ειδίκευση όσοι από τους άριστους δασκάλους επιθυμούν 

τούτο.

1.5. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των ΑΜΕΑ
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζονται και στη 

τριτοβάθμια.

Είναι ευρέως γνωστό ότι ναι μεν τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. στη χώρα 

μας αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα αλλά από την άλλη ανήκουν στη 

κατηγορία των ιδρυμάτων που μπορούν να διαχειρίζονται αυτόνομα τους 

πόρους τους. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι όχι απλώς τι ποσοστό 

αυτού του προϋπολογισμού διατίθεται για τους φοιτητές με προβλήματα 

αναπηρία αλλά αν λαμβάνονται καθόλου υπόψη κατά τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού80.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα μπορεί να απεικονιστεί ως ένα 

σημείο από τη καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές 

με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και τα οποία είναι:

79 Καλαντζής, Κ., Το πρόβλημα των μειονεκτικών παιδιών και εφήβων και η αντιμετώπιση 
τους, Αθήνα, (1976), σελ. 9
80 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μττακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.25
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• Για όσους φοιτητές αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, θα πρέπει να 

υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που θα τους επιτρέπουν τη 

πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους όπως οι αίθουσες 

διδασκαλίας, οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, κ.α.

• Για όσους φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα οράσεως, θα πρέπει 

να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που θα τους επιτρέπουν τη 

κίνηση στο χώρο με τη χρήση ραβδιού, αλλά και να υπάρχουν τα 

κατάλληλα τεχνικά μηχανήματα που θα τους επιτρέψουν και το μάθημα 

να παρακολουθήσουν αλλά και να τη μελέτη τους να 

πραγματοποιήσουν, είτε στο χώρο της βιβλιοθήκης, είτε στο σπίτι τους.

• Για όσους φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής δεν υπάρχει 

θέμα κινητικής προσβάσεως όπως στις δύο προηγούμενες κατηγορίες, 

αλλά αισθητηριακής αφού για να κατανοήσουν τα λεγάμενα χρειάζονται 

τη βοήθεια του διερμηνέα τους.

• Για όσους φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας, 

δυσαριθμησίας ή δυσαγνωσίας, είναι επίσης απαραίτητα τα τεχνικά 

βοηθήματα αλλά και η ψυχολογική υποστήριξη81.

Το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν το αποσπάσουμε από τα στενά 

πλαίσια της πανεπιστημιακής κοινότητας και το εντάξουμε στα ευρύτερα 

πλαίσια της κοινωνίας. Πρώτα απ’ όλα οι φοιτητές με προβλήματα αναπηρίας 

δεν παύουν να είναι και πολίτες που μέσα στα κατοχυρωμένα δικαιώματα 

τους, υπάρχουν και αυτά της εκπαίδευσης82.

Πέρα από τα παραπάνω προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, η Νίκη 

Καλτσόγια- Τουρναβίτη, μέσω της εμπειρίας της ως προέδρου της Επιτροπής 

Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου για δύο χρόνια, προτείνει 

λύσεις και για πιο εξειδικευμένα προβλήματα των φοιτητών με αναπηρίες, 

καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών, όπως:

81 Αλεξίου, X. Ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
Σοφιανίδου, Ελ., Μπακομήτρου, Φ., Καλαντζή- Αζίζι, Αν., Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και 
προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή, Αθήνα: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2005), σελ.25
82 Καλτσόγια -Τουρναβίτη, Ν. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα 
με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Κριτική, (2003), σελ.45.
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1. Ειδική προστασία στις φοιτητικές εστίες, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες 

εκάστου (Ειδικά διαρρυθμισμένα δωμάτια, όχι συνοίκηση, κ.λ.π.).

2. Ειδικά διαιτολόγια για σίτιση.

3. Απόλυτη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους των σπουδών, 

όπως αίθουσες, βιβλιοθήκες, τουαλέτες.

4. Εξασφάλιση δικαιώματος στάθμευσης και φύλαξης των χώρων γύρω 

από πανεπιστήμια και σχολές.

5. Δυνατότητες παροχής πρώτων βοηθειών καθ’ όλη τη διάρκεια των 

ημερησίων προγραμμάτων. Χώροι ανάπαυσης. Ψυχολογική στήριξη.

6. Ειδικά προγράμματα για αθλητισμό των φοιτητών αυτών.

7. Ειδικά εκπαιδευμένοι καθηγητές για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των φοιτητών. Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης.

8. Ειδική μέριμνα στις βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση των φοιτητών με 

ειδικές ανάγκες.

9. Σταθερότητα προγραμμάτων και συνέπεια.

10. Υποτροφίες στους εισαγόμενους με την ειδική νομοθεσία φοιτητές, 

εφόσον εισέρχονται και με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στις πρώτες 

θέσεις των επιτυχόντων, όπως ισχύει για όλους τους πρωτεύοντες 

υποψήφιους.

11. Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων, στα οποία μπορεί να μετέχουν και 

άλλοι εθελοντές φοιτητές, για την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων σε φοιτητές με αναπηρίες, ώστε να ανακουφίζονται οι 

συνοδοί των φοιτητών αυτών.

12. Ειδικά προγράμματα σε Η/Υ και χρήση του Διαδικτύου, ώστε ορισμένες 

πληροφορίες για μαθήματα, ασκήσεις, βιβλιογραφίες ή άλλα να δίνονται 

σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες, γιατί είναι πράγματι αντικειμενικά 

δύσκολο να έχουν συνεχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

13. Ειδικούς εξεταστικούς τρόπους, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη 

σχετική νομοθεσία.

14. Ειδική μέριμνα, όπου απαιτείται πρακτική εξάσκηση, για την καλύτερη 

συμμετοχή των σπουδαστών αυτών στα προγράμματα αυτά.

15. Συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, κυρίως με τα πανεπιστήμια και στις 

σχολές του εξωτερικού, ώστε και οι φοιτητές αυτοί να επωφελούνται 

από τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.
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16. Ρύθμιση νομοθεσίας για φοιτητικούς συλλόγους, ώστε να 

εκπροσωπούνται και φοιτητές με αναπηρίες, και δυνατότητα ξεχωριστής 

οργάνωσης των φοιτητών αυτών και προβολής των αιτημάτων τους.

17. Οι ειδικοί κανόνες προστασίας των σπουδαστών και φοιτητών να 

περιλαμβάνονται σε ειδικό κεφάλαιο των «Οδηγών Σπουδών» όλων 

των τμημάτων των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

18. Κωδικοποίηση ισχύουσας νομοθεσίας και δυνατότητα πληροφόρησης 

επ’ αυτής μέσω του Διαδικτύου83.

Εκτός των παραπάνω, τα οποία θα αναλυθούν αναλυτικότερα παρακάτω, 

θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο οι φοιτητές χωρίς 

αναπηρίες να σέβονται και να διευκολύνουν τους συμφοιτητές τους με 

αναπηρίες, όπως για παράδειγμα να μην κλείνουν τους δρόμους πρόσβασης 

τους84.

Στο θεσμικό επίπεδο, που φαίνεται να έχουν γίνει κάποια πρώτα θετικά 

βήματα, δυστυχώς η αποτελεσματικότητα τους δεν διαφαίνεται να είναι η 

αναμενόμενη. Από εκθέσεις όπως, τις σχετικές με το θέμα, του ΟΗΕ, τη 

Γενική για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης 

Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη (1999), καθώς και της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, επιβεβαιώνεται ότι ναι μεν 

έχουν χαραχθεί βασικοί κανόνες κάλυψης των προβλημάτων των ατόμων με 

αναπηρίες αλλά οι κανόνες αυτοί δεν είναι δεσμευτικοί προς κανέναν 

ουσιαστικά85.

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας προς 

τους κανόνες αυτούς και αυτή υπαγορεύεται κυρίως από τις συνθήκες 

οικονομίας που έχουν επικρατήσει στην αγορά εργασίας. Αυτές οι συνθήκες 

έχουν καλλιεργήσει τη νοοτροπία της ατομικότητας και όλοι ενδιαφέρονται 

αποκλειστικά για το δικό τους συμφέρον και όνο και όχι για το κοινωνικό.

83 Καλτσόγια -Τουρναβίτη, Ν. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ. Άτομα με 
αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Κριτική, (2003), σελ.45-46
84 Καλτσόγια -Τουρναβίτη, Ν. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ. Άτομα με 
αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Κριτική, (2003), σελ.46
85 Καλτσόγια -Τουρναβίτη, Ν. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα 
με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Κριτική, (2003), σελ.47
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Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται και από την έλλειψη συμμετοχής του 

κράτους στη κοινωνική κατάσταση και αυτό δεν σημαίνει ότι οι μόνες 

κοινωνικές ομάδες που πλήττονται είναι αυτές που είναι ευπαθείς, αλλά όλες, 

απλώς οι ευπαθείς δέχονται μεγαλύτερο πλήγμα από τις άλλες86.

Βέβαια υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στο τομέα των ατόμων με 

αναπηρίες που πλήττει ακόμα περισσότερο το χώρο τους. Στο ελληνικό 

σύστημα δεν είναι σαφής ο προσδιορισμός του τι συνιστά αναπηρία με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι σαφής η κατηγοριοποίηση τους σε 

κάποια διαδικασία και να μην υπάρχει κοινωνική ανταπόκριση αφού οι 

άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ή δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη αναπηρίας.

Βέβαια για να προστατευτούν και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό τα 

άτομα με αναπηρίες, πρέπει η έννοια της προστασίας και του σεβασμού να 

υπάρχουν ριζωμένα μέσα μας γενικότερα και όχι μόνο σε αυτή τη περίπτωση. 

Ο φιλόσοφος John Rawls το 1970, αναφερόμενος στη κοινωνική δικαιοσύνη, 

είπε ότι για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όλοι να διακατεχόμαστε από άγνοια 

ώστε να μην ενδιαφερόμαστε μόνο για το προσωπικό μας συμφέρον αλλά για 

το γενικό καλό. Για να επιτευχθεί λοιπόν η ιδανική δίκαιη κοινωνία πρέπει να 

σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας για να σεβαστούμε τους άλλους. Εξάλλου, 

δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα των ατόμων με αναπηρίες μόνο 

σαν θέμα των άλλων, γιατί ούτε εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε αν στο μέλλον θα 

είμαστε υγιείς ή αρτιμελείς και γι’ αυτό το λόγο ο σεβασμός στα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία, μπορεί να μας αφορά προσωπικά μελλοντικά87.

1.5.1. Πρόσβαση

Αναφερόμενοι στη πρόσβαση, εννοούμε τη δυνατότητα που μπορεί να 

παρέχει ένας χώρος ώστε κάποιο άτομο να μπορεί να τον επισκεφτεί και να 

τον χρησιμοποιήσει χωρίς βοήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί μόνο να

86 Καλτσόγια -Τουρναβίτη, Ν. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, Αυρ., Στασινοττούλου, Ολ., Άτομα 
με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Κριτική, (2003), σελ.48
87 Καλτσόγια -Τουρναβίτη, Ν. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα 
με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Κριτική, (2003), σελ.48
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εισέλθει σ’ αυτόν αλλά να κάνει και χρήση των υπηρεσιών του και να 

παραμείνει σ’ αυτόν88.

Για να γίνει ένας χώρος προσβάσιμος πρέπει να υπάρχει μία αλυσίδα 

πρόσβασης, δηλαδή τα οικοδομήματα να συνδυάζονται με τους δρόμους και 

τα πεζοδρόμια, τις συγκοινωνίες, το προσωπικό διάφορων υπηρεσιών, κ.α. 

Αν ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας δεν λειτουργήσει, τότε ο τελικός στόχος 

δεν πραγματοποιείται. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν συγκοινωνίες κατάλληλες για 

να μεταφέρουν ένα άτομο με αναπηρία στο κτίριο, δεν έχει και μεγάλη 

σημασία αν αυτό είναι προσβάσιμο89.

Υπάρχει μία μεγάλη νομοθεσία αναφορικά με τη τροποποίηση των κτιρίων 

ώστε να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες αλλά το μόνο που έχει 

τηρηθεί μέχρι σήμερα δυστυχώς είναι κυρίως οι διαστάσεις των 

ανελκυστήρων ώστε να μπορούν να χωράνε καροτσάκια. Όπου υπάρχουν 

ράμπες ή ειδικά σκαλοπάτια, αυτά συνήθως είναι ή επικίνδυνα ή δεν τηρούν 

καθόλου τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη κατασκευή τους90.

Αναφορικά με τη διακίνηση από και προς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

αυτή διαφοροποιείται στο λεκανοπέδιο Αττικής από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας της Αττικής έχει προβλεφθεί η μεταφορά 

ατόμων με αναπηρίες κυρίως με κινητικά προβλήματα. Τα ταξί όμως είναι μία 

ξεχωριστή περίπτωση. Δυστυχώς έχουν δοθεί πάρα πολύ λίγες άδειες για 

ειδικά προσβάσιμα ταξί91.

88 Πολυχρονίου, Γ., Χριστοφή, Μ., Κατσιώτης, Μ., Προϋποθέσεις πρόσβασης στις
πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα παραδείγματα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, 
Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: 
Κριτική, (2003), σελ.133
89 Πολυχρονίου, Γ., Χριστοφή, Μ., Κατσιώτης, Μ., Προϋποθέσεις πρόσβασης στις
πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα παραδείγματα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου,
Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: 
Κριτική, (2003), σελ.134
90 Πολυχρονίου, Γ., Χριστοφή, Μ., Κατσιώτης, Μ., Προϋποθέσεις πρόσβασης στις
πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα παραδείγματα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, 
Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: 
Κριτική, (2003), σελ.140
91 Πολυχρονίου, Γ., Χριστοφή, Μ., Κατσιώτης, Μ., Προϋποθέσεις πρόσβασης στις
πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα παραδείγματα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου,
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Παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον τεχνικά έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις, 

αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταφορά των ατόμων με αναπηρίες διεξάγεται ομαλά. 

Ειδικά στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, η έλλειψη ενημέρωσης των οδηγών για το 

θέμα και κυρίως η κοινωνική αδιαφορία, αφού αρτιμελή άτομα καταλαμβάνουν 

τις ειδικές θέσεις ή οδηγοί παρκάρουν στα ειδικά σημεία στάσης των 

λεωφορείων για επιβίβαση, δημιουργούν τεράστια προβλήματα92.

1.5.2. Νέες τεχνολογίες

Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει και σημαντικές 

δυνατότητες στον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι νέες τεχνολογίες πλέον μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες με τρεις τρόπους:

1. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί προκειμένου τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, να 

προσεγγίσουν και να παρέμβουν, τόσο στο φυσικό τους όσο και στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι νέες τεχνολογίες βέβαια σε αυτό το 

επίπεδο μπορεί να λειτουργήσουν και αντίστροφα.

2. Πέρα από τις επικοινωνιακές δυνατότητες, το νέο τεχνολογικό 

περιβάλλον μπορεί να προσδώσει και εκπαιδευτικές.

3. Ως τομέας που μπορεί να καταρτίσει και να επιμορφώσει τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες προκειμένου να αποκατασταθούν επαγγελματικά93.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών είναι:

• Η δυνατότητα αμφίδρομης, διαλογικής και εξατομικευμένης 

σχέσης με τον χρήστη τους

• Η υψηλή κινητήρια αξία

Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: 
Κριτική, (2003), σελ.141-143
92 Πολυχρονίου, Γ., Χριστοφή, Μ., Κατσιώτης, Μ., Προϋποθέσεις πρόσβασης στις
πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα παραδείγματα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, 
Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: 
Κριτική, (2003), σελ.144
93 Πολυχρονίου, Γ., Χριστοφή, Μ., Κατσιώτης, Μ., Προϋποθέσεις πρόσβασης στις
πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα παραδείγματα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, 
Αυρ., Στασινοπούλου, Ολ., Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: 
Κριτική, (2003), σελ.144

31



• Η χρήση γραφικών, κινούμενων σχεδίων και γενικά εικόνας

• Η ελεγχόμενη από τον χρήστη «χρήση- μάθηση»

• Η δυνατότητα δημιουργίας και παρέμβασης μέσω 

προσομοιώσεων όχι μόνο σε καταστάσεις- μοντέλα αλλά σε 

ολόκληρους μικρόκοσμους94.

Βάση των παραπάνω χαρακτηριστικών γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό οι 

δυνατότητες που μπορούν, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν προκειμένου να αντιμετωπίζουν καλύτερα 

τις ατομικές τους περιπτώσεις και να τους παρέχουν εναλλακτικές λύσεις σε 

καταστάσεις που πριν δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Η Μ. Hope, η οποία είναι Αγγλίδα ερευνήτρια και συντονίστρια στο 

Ηνωμένο Βασίλειο στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ειδική 

Αγωγή, αναφέρει για τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες: 

Παιδιά χωρίς δυνατότητα για ανάγνωση, γραφή και εκτέλεση αριθμητικών 

πράξεων είχαν απογοητευθεί και τελικά παραιτηθεί από την προσπάθεια τους 

να ξεπεράσουν αυτή τους την αδυναμία στην τάξη, όταν όμως τους δόθηκε η 

καθοδήγηση και η δυνατότητα να κάνουν την ίδια προσπάθεια με την βοήθεια 

μικροϋπολογιστή, τελικά τα κατάφεραν. Συχνά μπλεγμένα προγράμματα, που 

παρουσιάζουν σχετική δυσκολία για το μέσο ενήλικα, μπορούν με επιτυχία να 

αντιμετωπιστούν από παιδί, που έχει χαρακτηριστεί ότι παρουσιάζει 

μαθησιακές δυσκολίες95.

94 Μεϊμάρης, Μ., Άτομα με ειδικές ανάγκες -Νέες τεχνολογίες και πρόσωπα με ειδικές 
ανάγκες, Αθήνα, σελ. 607-608
95 Παππά, Γ., Η πληροφορική στο σχολείο, Αθήνα 1989, σελ.80
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  2

2.1. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες στον ελληνικό εργασιακό 

χώρο
Στην Ελλάδα, που τα ποσοστά ανεργία είναι ούτως ή άλλως υψηλά, 

μπορούμε πολύ εύκολα να αναλογιστούμε ποια είναι τα ποσοστά ανεργίας 

στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα αυτά έχουμε δύο με τρεις φορές 

μεγαλύτερες πιθανότητες από τους υπολοίπους να μείνουν άνεργα και για 

περισσότερο χρονικό διάστημα.

Όταν εμφανίζονται φαινόμενα οικονομικής κρίσης ή πολιτικής αστάθειας, η 

πρώτη μερίδα πληθυσμού που πλήττεται είναι αυτή των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα της 

απώλειας της εργασίας τους είναι οικονομική αλλά και κοινωνική 

περιθωριοποίηση. Στη περίπτωση που τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

αντιμετωπίσουν τη δυσκολία και καταφέρουν στο τέλος να βρουν εργασία, 

συνήθως αυτή δεν είναι αυτή που αναλογεί στις δεξιότητες τους σε οικονομικό 

και εξελικτικό επίπεδο αλλά και από άποψη συνθηκών εργασίας96.

Το ποσοστό ανεργίας στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τον 

σύμβουλο αξιολόγησης του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

«Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας», είναι για τους 

άνδρες 64% και για τις γυναίκες 88%. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό τους 

δεν έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση για να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας με αποτέλεσμα η προσπάθεια 

ένταξης τους σε αυτή να περιορίζεται ακόμα περισσότερο.

Στοιχεία του ΟΑΕΔ για τη χρονική περίοδο 1994-1998, καταδεικνύουν ότι 

από τον αριθμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες που είναι εγγραμμένα στον 

οργανισμό, μόλις το 17,5% εξ αυτών τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας αλλά 

και αυτές οι θέσεις ήταν ανειδίκευτης ή ημι-ειδικευμένης εργασίας με 

χαμηλούς μισθούς και κοινωνική αποδοχή97.

96 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.23
97 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.23
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Τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας και η μη ένταξη των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες στην αγορά εργασίας προκύπτει και από την κατάρτιση που 

συνήθως λαμβάνουν. Οι ειδικότητες και τα επαγγέλματα στα οποία 

ειδικεύονται συνήθως δεν είναι αναγκαία και δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν όλο και 

περισσότερα τα ποσοστά τους ανεργίας και κατά συνέπεια, και η 

περιθωριοποίηση τους.

Το πρόβλημα των ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν είναι όμως ότι 

δυσκολεύονται να διατηρήσουν την εργασία τους αλλά να την βρουν. Αυτό 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι όσοι εργάζονταν το 1997, σε ποσοστό 

95% εξακολούθησαν να εργάζονται και το 1998. Αντιθέτως, απώλεσαν τη 

δουλειά τους σε αυτό το χρονικό διάστημα μόλις το 2,3%. Το ποσοστό 

65,24% δεν κατάφερε να βρει απασχόληση ενώ μόλις το 24,52% κατάφερε να 

βρει θέση εργασίας98.

2.2. Αρχές για την ένταξη των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας
Οι βασικές αρχές που διέπουν την αγορά εργασίας καθώς και τη 

προετοιμασία για την εύρεση απασχόλησης, τόσο για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες όσο και για τους υπόλοιπους, είναι:

• Η ισότιμη συμμετοχή: τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να 

ενταχθούν ισότιμα στην αγορά εργασίας με τους υπόλοιπους, τόσο 

αριθμητικά όσο και σε επίπεδο ένταξης και ευκαιριών κατάρτισης και 

εξέλιξης τους στον επαγγελματικό τους κλάδο.

• Η επαγγελματική κατάρτιση: τα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να αποκτήσουν 

περιεχόμενο ανάλογο με αυτό των υπολοίπων, ώστε τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 

βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

• Η αρχή της πληροφόρησης: τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και ο 

περίγυρος τους όπως οι οικογένειες τους, οι εκπαιδευτές τους, οι 

εργοδότες τους, κ.α., πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες ποιότητας

98 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.24

34



που θα τους παρέχουν σωστή ενημέρωση ώστε να μπορούν να 

προετοιμάζονται για τις ανάγκες της αγοράς".

• Η δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο εργασίας: ένα μεγάλο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι 

μόνο η εύρεση απασχόλησης αλλά και η πρόσβαση τους και η ένταξη 

τους σε αυτές. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί αν αναπτυχθούν 

οι κατάλληλες συνθήκες ενημέρωσης και δημιουργηθούν και 

κατάλληλες συνθήκες και τα περιβάλλοντα ώστε τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες να μπορούν να αισθάνονται οικεία και αποδοτικά σε αυτά.

• Η αρχή της αλληλεγγύης: οι άνθρωποι που δεν έχουν εδικές ανάγκες 

αλλά και αυτοί που έχουν οφείλουν να κατανοήσουν και να σέβονται ο 

ένας τον άλλον ώστε να μπορούν να συμβιώσουν και να εργαστούν 

μαζί.

• Η εξέλιξη σταδιοδρομίας: όταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες 

μπορέσει τελικώς να βρει απασχόληση, θα πρέπει να του δίνεται η 

ευκαιρία όπως και στους υπόλοιπους, να έχει την ίδια επαγγελματική 

εξέλιξη, όπως αύξηση του μισθού του, καλύτερες προοπτικές 

επαγγελματικής ανέλιξης, κ.α.99 100.

2.3. Σχέδιο δράσης σε διεθνές επίπεδο (ΔΟΕ, ΟΗΕ)
Στις 1 Ιουνίου του 1983, κατά τη διάρκεια της 69ης συνόδου της στη Γενεύη, 

η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), έλαβε 

υπόψη της τις παρακάτω παραμέτρους:

> Τους υπάρχοντες διεθνείς κανόνες εργασίας που περιέχονται στη 

σύσταση για την επαγγελματική αποκατάσταση των αναπήρων 1955 και 

στη σύσταση για τη αξιοποίηση των ανθρώπινων όρων, 1975.

> Ότι από την αποδοχή της σύστασης για την επαγγελματική 

αποκατάσταση των αναπήρων 1955, ο τρόπος αντιμετώπισης των 

αναγκών επαναπροσαρμογής, ο τομέας παρέμβασης και η οργάνωση

99 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.25
100 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.26
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των υπηρεσιών επαναπροσαρμογής, η νομοθεσία και η πρακτική 

πολλών Μελών σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από την 

προαναφερόμενη σύσταση έχουν εξελιχθεί σημαντικά101.

Η ΔΟΕ πρότεινε την ψήφιση νέων διεθνών κανόνων σε μορφή διεθνούς 

σύμβασης που θα αποκαλούνταν «Σύμβαση για την Επαγγελματική 

Επαναπροσαρμογή και Απασχόληση των Μειονεκτούντων Προσώπων», για 

την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης των παραπάνω ατόμων 

οι οποίες διέπονται από τέσσερις βασικές αρχές, δεσμευτικές για κάθε μέλος 

της ΔΟΕ:

❖  Κάθε μέλος σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ανάλογα με τις 

δυνατότητες διαμόρφωσης, εφαρμόζει και αναθεωρεί μία εθνική πολιτική 

σχετικά με την επαναπροσαρμογή και την απασχόληση για τα 

μειονεκτούντα άτομα

❖  Η πολιτική πρέπει να εξασφαλίζει τα κατάλληλα μέτρα προώθησης 

επαγγελματικής επαναπροσαρμογής των μειονεκτούντων ατόμων στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας και να επιδιώκει τα μέτρα αυτά να είναι προσιτά 

σε όλες τις κατηγορίες των μειονεκτούντων ατόμων

❖  Η πολιτική πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της ισότητας ευκαιριών και να 

αποβλέπει στην εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ των μειονεκτούντων 

εργαζόμενων και των άλλων εργαζόμενων γενικά

❖  Τέλος, επιβάλλει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ

αντιπροσωπευτικών εργατικών, εργοδοτικών οργανώσεων και 

αντιπροσωπευτικών φορέων που αποτελούνται από άτομα με ειδικές 

ανάγκες ή απασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό102.

Στην Ελλάδα, η παραπάνω σύμβαση επικυρώθηκε με το νόμο 1556/85 

και ισχύει πλέον ως νόμος του κράτους που αφορά την επαγγελματική 

επαναπροσαρμογή και απασχόληση των ΑΜΕΑ όλων των κατηγοριών.

>01 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.27
102 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.27-28
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Το θέμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάμεσα στους άλλους 

οργανισμούς, έχει απασχολήσει και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 

Το 1981 διοργάνωσε το «Διεθνές Έτος των Ανθρώπων με Αναπηρίες» από το 

οποίο παράχθηκε το «Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης που αφορά στους 

Ανθρώπους με Αναπηρίες». Το πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση με την απόφαση της 37/52 της 3ης Δεκεμβρίου του 1982. Και τα 

δύο τόνισαν ιδιαίτερα το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρίες στις ίσες 

ευκαιρίες103.

Το 1987 στη Στοκχόλμη, έγινε η Διεθνής Συνάντηση των εδικών που θα 

εξέταζαν κατά πόσο το πρόγραμμα δράσης μπορεί να εφαρμοστεί στα άτομα 

με αναπηρίες, στα πλαίσια της «Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τους 

ανθρώπους με αναπηρίες». Η πρόταση που έγινε ήταν να προσδιοριστούν 

ξανά οι βασικές αρχές που θα υποδείκνυαν ποιες θα ήταν οι προτεραιότητες 

της δράσης για το μέλλον.

Η Γενική Συνέλευση πρότεινε τη σύγκλυση μίας ειδικής συνόδου με 

σκοπό το σχεδίασμά μίας διεθνούς σύμβασης για την εξάλειψη όλων των 

μορφών διάκρισης για τα άτομα με αναπηρίες. Το Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο, συνεδριάζοντας το 1990 αποφάσισε να εκπονήσει ένα διεθνές 

εργαλείο νεωτεριστικού τύπου. Με την απόφαση 1990/26 της 24ης Μάίου 

1990, εξουσιοδοτήθηκε από το Συμβούλιο η Επιτροπή της Κοινωνικής 

Ανάπτυξης για να δημιουργήσει μία ομάδα εργασίας ειδικών απεριόριστης 

σύνθεσης, με εθελοντική χρηματοδότηση, ώστε να προετοιμαστούν οι 

κανονισμοί για την εξίσωση των ευκαιριών104.

Το κείμενο των κανονισμών ζητήθηκε να επικυρωθεί από την Επιτροπή 

ώστε να εξεταστεί στο Συμβούλιο το 1993 και κατά τη διάρκεια της 48ης 

συνεδρίασης της. Μέσω αυτών των κανονισμών προέκυπταν οι εγγυήσεις για 

την ισότητα για κορίτσια, αγόρια, γυναίκες και άνδρες με αναπηρίες. Η τελική 

έγκριση των κανόνων έγινε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1993 και η

103 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.29
'04 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.29-30
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επαγγελματική αποκατάσταση που μελετάμε διατυπώνεται στο άρθρο 7 

αυτών των κανόνων:

«Τα Κράτη θα πρέπει να αναγνωρίσουν την αρχή ότι οι άνθρωποι με 

αναπηρίες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εξασκήσουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα τους ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας. Και στις αγροτικές και στις 

αστικές περιοχές αυτοί πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για παραγωγική και 

επικερδή εργασία στην αγορά εργασίας.»

I. Οι νόμοι και οι κανονισμοί στον τομέα της εργασίας δεν πρέπει να κάνουν 

διακρίσεις σε βάρος των ανθρώπων με αναπηρίες και δεν πρέπει να υψώνουν 

εμπόδια στην εργασία τους.

II. Τα Κράτη θα πρέπει να υποστηρίξουν ενεργά την ενσωμάτωση των 

ανθρώπων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Αυτή η ενεργή υποστήριξη θα 

μπορούσε να πάρει τη μορφή διάφορων μέτρων όπως είναι η επαγγελματική 

εκπαίδευση, η δημιουργία κρατημένων θέσεων, τα δάνεια και οι επιχορηγήσεις 

σε μικρές επιχειρήσεις, τα αποκλειστικά συμβόλαια ή τα δικαιώματα 

προτεραιότητας για παραγωγή, τα φορολογικά προνόμια, η συμμόρφωση με 

το συμβόλαιο και οποιαδήποτε άλλη τεχνική και οικονομική βοήθεια σε 

επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με αναπηρίες. Τα Κράτη θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να κάνουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για 

τη διευκόλυνση των ανθρώπων με αναπηρίες.

III. Τα προγράμματα δράσης των Κρατών θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

• Μέτρα για να σχεδιαστούν και να προσαρμοστούν οι χώροι εργασίας 

και τα κτίρια όπου στεγάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

προσπελάσιμα σε ανθρώπους με διαφορετικές αναπηρίες.

• Υποστήριξη για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη και 

την παραγωγή βοηθητικών μηχανισμών, εργαλείων και εξοπλισμού 

καθώς και μέτρων για να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρώπων 

με αναπηρίες σ’ αυτούς τους μηχανισμούς και τον εξοπλισμό, έτσι 

ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν και να διατηρήσουν 

μία εργασία.

• Πρόβλεψη για κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση, τοποθέτηση και 

διαρκή υποστήριξη μέσω προσωπικής βοήθειας και υπηρεσιών 

διερμηνέων.
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IV. Τα Κράτη θα πρέπει να ξεκινήσουν και να υποστηρίξουν καμπανιές 

αφύπνισης του κοινού για δράση που θα σχεδιάζονται με σκοπό να 

υπερνικήσουν τις αρνητικές στάσεις και τις προκαταλήψεις για τους 

εργαζόμενους με αναπηρίες.

V. Ως εργοδότες, τα Κράτη θα πρέπει να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες 

για την εργασία των ανθρώπων με αναπηρίες στο δημόσιο τομέα.

VI. Τα Κράτη, οι οργανώσεις των εργαζομένων και οι εργοδότες θα πρέπει να 

συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν δίκαιες πολιτικές κατάρτισης και 

προώθησης, συνθήκες εργασίας, κλίμακες πληρωμής, μέτρα για να 

βελτιώσουν το περιβάλλον εργασίας έτσι ώστε να αποτρέψουν ατυχήματα και 

περιορισμούς και μέτρα για την αποκατάσταση των εργαζομένων που έπαθαν 

ατύχημα στον εργασιακό χώρο.

VII. Ο σκοπός που πάντα πρέπει να έχουμε είναι να εξασφαλίσουμε στους 

ανθρώπους με αναπηρίες την ευκαιρία να αποκτήσουν μία εργασία στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας. Για τους ανθρώπους με αναπηρίες των οποίων οι 

ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στο ελεύθερο επάγγελμα, μικρές 

μονάδες προστατευμένης εργασίας ή υποστηριζόμενη εργασία μπορεί να 

αποτελέσουν τη λύση του προβλήματος. Η ποιότητα τέτοιων προγραμμάτων 

πρέπει να αξιολογηθεί και να προσδιοριστεί αν επιτρέπουν πραγματικά στους 

ανθρώπους με αναπηρίες να βρουν εργασία στην αγορά εργασίας.

VIII. Θα πρέπει να παρθούν μέτρα για να περιληφθούν οι άνθρωποι με 

αναπηρίες σε προγράμματα εκπαίδευσης και εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

IX. Τα Κράτη, οι οργανώσεις των εργαζομένων και οι εργοδότες θα πρέπει να 

συνεργαστούν με τις οργανώσεις των ανθρώπων με αναπηρίες σε όλους τους 

τομείς ώστε να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες, 

όσον αφορά κυρίως το ευέλικτο ωράριο, τη μερική απασχόληση, το μοίρασμα 

των θέσεων, την αυτοαπασχόληση και τη συνεττακόλουθη φροντίδα για τους 

ανθρώπους με αναπηρίες105.

105 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.31-33
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2.4. Σχέδιο δράσης σε κοινοτικό επίπεδο
Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες και πως αυτός 

μπορεί να καταπολεμηθεί, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Με το άρθρο 137 § 2, εδάφιο 3 της συνθήκες ΕΚ προβλέπονται

«.....Μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, μέσω

πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων, την ανάπτυξη 

της ανταλλαγής πληροφοριών και των δοκιμασμένων πρακτικών, την 

προώθηση καινοτόμων λύσεων, και την αξιολόγηση εμπειριών, με σκοπό την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού»106.

Μέσα από μία σειρά διαβουλεύσεων, ψηφισμάτων, κ.λ.π., στις 9.12.1989, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε το «Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων» σύμφωνα με τον οποίο «κάθε 

ανάπηρο άτομο, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη φύση της αναπηρίας 

του, πρέπει να απολαύει συγκεκριμένων πρόσθετων ευεργετημάτων με 

σκοπό να ευνοηθεί η επαγγελματική και κοινωνική ένταξη του»107.

Μιλώντας για ευεργετήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στις 

ικανότητες, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εργονομία, τη δυνατότητα 

πρόσβασης, τη κινητικότητα, τα μεταφορικά μέσα, την κατοικία, κ.α., των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Ιουλίου 1986, εξέδωσε 

σύσταση σύμφωνα με την οποία τα κράτη- μέλη πρέπει:

-να εξασφαλίζουν δίκαιη μεταχείριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον 

τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης (αρχική κατάρτιση 

και απασχόληση/ αναπροσαρμογή και επανένταξη)

-να συνεχίσουν τις πολιτικές τους υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να αναλάβει τους 

εξής ρόλους:

106 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.34
107 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.35
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-να συντονίζει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σχετικά με την 

αναπροσαρμογή και την απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες μεταξύ 

των εθνικών αρχών

-να εξασφαλίσει τη συνέχιση της παροχής κατάλληλης ενίσχυσης του ΕΚΤ 

(Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες108.

Στις 24 και 25 Φεβρουάριου 1999, στη Δρέσδη, έγινε μία διάσκεψη 

ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την UNICEF, το ευρωπαϊκό ίοτυπι των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.α., σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πολιτική για την 

Απασχόληση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», η οποία κατέληξε στα εξής 

συμπεράσματα:

> Η πολιτική υπέρ της απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

πρέπει να μεταχειρισθεί διάφορα μέσα όπως τις κατευθυντήριες 

γραμμές, το ΕΚΤ, τον κοινωνικό διάλογο και τις προτάσεις για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού

> Εκτός από μία γενική προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο, η ισότητα 

ευκαιριών υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες προϋποθέτει την 

εφαρμογή μίας περισσότερο προσανατολισμένης στο στόχο 

προσέγγισης για την αντιμετώπιση των παραγόντων των εγγενών σε 

ορισμένα συγκεκριμένα μειονεκτήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες

> Η γενική προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στις αρχές της παροχής ίσων 

δικαιωμάτων και της μη διάκρισης, παρά στην κοινωνική προστασία 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες109.

Μέσω αυτών των αποτελεσμάτων εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα για τα 

κράτη -  μέλη, σύμφωνα με το οποίο καλούνται να:

κ  Αναπτύξουν την προαγωγή των δυνατοτήτων απασχόληση για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες και να εκπονήσουν επαρκείς θετικές και 

προληπτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών τους, σε 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

108 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.38
109 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.39
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^  Αξιοποιήσουν πλήρως τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές δυνατότητες 

των Διαρθρωτικών Ταμείων, ιδίως του ΕΚΤ, καθώς και τις σχετικές 

κοινοτικές πρωτοβουλίες

κ  Δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις παρεχόμενες από την Κοινωνία των 

πληροφοριών δυνατότητες οι οποίες οδηγούν σε νέες ευκαιρίες 

απασχόλησης110.

Αναφορικά με την ισότητα ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες οι παρεμβάσεις που απαιτούνται αναφέρονται κυρίως:

■ Στην πρόσληψη και στη διατήρηση της θέσης

■ Στην προαγωγή

■ Στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση

■ Στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας

■ Στην προστασία κατά των καταχρηστικών απολύσεων

• Στη διευθέτηση των χώρων εργασίας και στην προσπέλαση στον τόπο 

εργασίας.

2.5. Δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Μετά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε ήδη αναφέρει, για τα 

έτη 2004-2010 εφαρμόζει ένας πολυετές σχέδιο δράσης για τις ίσες ευκαιρίες 

των ατόμων με αναπηρίες. Αυτό το σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τρεις 

κύριους στόχους:

> ολοκλήρωση της εφαρμογής της οδηγίας για την ίση μεταχείριση όσον 

αφορά την απασχόληση και την εργασία-

> περαιτέρω συνυπολογισμός της αναπηρίας στις σχετικές κοινοτικές 

πολιτικές-

> προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης για όλους111

Οι τρεις επιχειρησιακοί στόχοι που προσπαθεί να πραγματοποιήσει για το 

μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

1 πλήρης εφαρμογή της οδηγίας σχετικά υε την ίση υεταχείριση όσον 

αφορά την απασχόληση και την εργασία, και έναρξη της δημόσιας

1.0 Τσιάτης, Β. Η θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Αθήνα: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2002), σελ.40
1.1 (http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11414.Μιτι.), 2-6-2010.
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συζήτησης για τη νέα στρατηγική με σκοπό την καταπολέμηση των 
διακρίσεων-

4 ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στις σχετικές κοινοτικές 

πολιτικές στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών (ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την απασχόληση, ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

κοινωνική ενσωμάτωση, κ.λπ.)-

4 καλύτερη πρόσβαση στα αγαθά, τις υπηρεσίες και το δομημένο 

περιβάλλον112

Για να μπορέσει η Επιτροπή να θέσει τα πλαίσια εφαρμογής του 

προγράμματος πρέπει πρώτα να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες των ατόμων 

με αναπηρίες και συνεπώς:

■ να ευαισθητοποιήσει τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 2000/78/ΕΚ (ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

επαγγελματική δραστηριότητα)·

■ να εντάξει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία 

στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και στα μέτρα που 

χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-

■ να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο όσον αφορά την αναπηρία-

■ να ευαισθητοποιήσει τις επιχειρήσεις σχετικά με την αναπηρία, ιδίως 

στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης τους-

■ να προωθήσει την ένταξη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στους 

τομείς της υγείας και της ασφάλειας113

" 2 (ΤιΜρΥ/θυΓορθ.θυ/εοθυρΙιιε/Ιθς/βΙ/οΙίθ/οΙ 1414.htm.), 4-6-2010.
1,3 (ΜρΥ/θυΓορθ.θυ/εοθυρΙυε/Ιβς/θΙ/οΙίθ/οΙ 1414.htm.), 4-6-2010.
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  3

3.1. Επαγγελματικός προσανατολισμός των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες
Η μελέτη των συνθηκών ζωής που επικρατούσαν σε κάθε περίοδο 

κοινωνικής ύπαρξης δείχνει ότι η ανάγκη των ανθρώπων για καθοδήγηση και 

προσανατολισμό υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων. Θεωρητικά, οι ρίζες του 

προσανατολισμού φθάνουν τουλάχιστον ως τον Πλάτωνα που ήταν ένθερμος 

υποστηρικτής της ιδέας της καθοδήγησης του ατόμου, της ισότητας των 

ευκαιριών για ανάπτυξη και της αξιοποίησης των ατόμων με βάση τις 

ικανότητες τους.

Ως «πατέρας» του επαγγελματικού προσανατολισμού θεωρείται ο Frank 

Parsons ο οποίος δημιούργησε μία τέτοια υπηρεσία στην Βοστώνη το 1908 

για να βοηθήσει τους νέους και ταυτοχρόνως εκπαίδευσε άτομα ώστε να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το σκοπό αφού πίστευε στην παροχή 

υπηρεσιών από ειδικά εκπαιδευμένους σύμβουλους. Η αύξηση αυτής της 

ανάγκης προήλθε από τη βιομηχανική επανάσταση. Λόγω του γεγονότος ότι 

πολλά νέα παιδιά εκείνης της εποχής εργάζονταν, αναπτύχθηκε έντονα η 

ανάγκη ανθρώπων που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον κατάλληλο 

δρόμο για την εύρεση μίας σωστής εργασίας.

Ιδιαίτερα πρωτοποριακός για την εποχή του, υποστήριξε ότι για να 

αποδώσει σωστά ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να έχει βάση 

και εξέλιξη, δηλαδή να ξεκινάει από την παιδική ηλικία για να ολοκληρωθεί 

στην ενηλικίωση, ηλικία που το άτομο θα ήταν έτοιμο για εργασία, και 

αποσκοπούσε όχι μόνο στην επαγγελματική καταξίωση αλλά και στην 

συναισθηματική και πνευματική αγωγή114.

Με την πάροδο των χρόνων και τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές 

που συντελούνταν, η ανάγκη του ανθρώπου για επαγγελματικό 

προσανατολισμό μεγάλωνε αφού η ζωή γινόταν πιο σύνθετη, οι 

επαγγελματικές δραστηριότητες πιο πολύπλοκες και η αγορά εργασίας πιο 

απαιτητική.

1,4 Μαλικιώση -Λοϊζου, Μ., Συμβουλευτική ψυχολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, (1998), 
σελ. 19-23
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Εξάλλου, η ανάγκη του ανθρώπου για καθοδήγηση διέφερε από εποχή 

σε εποχή λόγω των συνθηκών ζωής της εκάστοτε κοινωνίας. Αν ληφθεί σαν 

δεδομένο ότι η εξέλιξη της κοινωνίας τη καθιστά όλο και πιο πολύπλοκη, είναι 

απολύτως λογική η δημιουργία φορέων και υπηρεσιών που θα διευκολύνουν 

τους ανθρώπους τόσο στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους όσο και 

στη σχέση τους με το περιβάλλον115.

Η ραγδαία και συνεχής αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, 

παρά τις ευκαιρίες που μας παρέχει και την πρόοδο που σηματοδοτεί, 

εμπεριέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Η 

διασφάλιση, για όλα τα άτομα, δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφορία και 

τη γνώση και κατά συνέπεια και στην εργασιακή αναζήτηση, επιβάλλει την 

επιτακτική ανάγκη παροχής ίσων ευκαιριών μάθησης.

Ταυτόχρονα, η ανάδειξη της γνώσης ως κυρίαρχου χαρακτηριστικού της 

εποχής μας, απαιτεί την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης τόσο στο χώρο 

της οικονομίας και της παραγωγής, όσο και της πρόληψης και 

αποκατάστασης των διαφόρων μορφών κοινωνικών ανισοτήτων.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που απαιτείται πηγάζει κυρίως από τη 

τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονομική έξαρση των τελευταίων χρόνων. 

Αναφορικά με τη τεχνολογική ανάπτυξη οι αλλαγές που επιτελέστηκαν ήταν 

τόσο ραγδαίες σε όλους τους τομείς που ο άνθρωπος υπέστη τέτοια σύγχυση 

ώστε να γίνεται επιτακτική η ανάγκη παροχής βοήθειας προς αυτόν. Από την 

άλλη η οικονομική έξαρση που συνδέεται άμεσα με τη τεχνολογική ανάπτυξη, 

οδήγησε τη κοινωνία από το παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, σε νέους 

τρόπους με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε αναμόρφωση των οικονομικών 

δομών ιδιαίτερα στις χώρες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη116.

Κάθε σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα τη 

διαμόρφωση συνθηκών οι οποίες να εκφράζουν το σεβασμό όλων των νέων 

ατόμων για σπουδές και επαγγέλματα και να λαμβάνει υπόψη της τις 

πολιτισμικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

" 5 Δημητρόπουλος, Ευ., Σχολικός εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και 
συμβουλευτική, Αθήνα: Γρηγόρης, (1989), σελ.16
1,6 Δημητρόπουλος, Ευ., Σχολικός εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και 
συμβουλευτική, Αθήνα: Γρηγόρης, (1989), σελ. 17
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Είναι ευρέως γνωστό ότι η σημαντικότερη απόφαση στη ζωή του ατόμου 

είναι για το επάγγελμα που θα ακολουθήσει. Ο προβληματισμός για την 

επιλογή επαγγέλματος αλλά και η δυσαρέσκεια που είναι ακόλουθη των 

λάθος επιλογών είναι συναισθήματα που όλοι μας λίγο πολύ έχουμε βιώσει117

Εξάλλου, η οικονομική έξαρση που προαναφέραμε έχει αλλάξει και τους 

επαγγελματικούς τομείς και έτσι και τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων 

έχουμε αλλά και τη ζήτηση νέων δεξιοτήτων κατάλληλους για αυτά. Το 

αποτέλεσμα είναι αρκετοί νέοι να σπαταλούν χρόνο, χρήματα και προσπάθεια 

να κατακτήσουν δεξιότητες για επαγγέλματα που ουσιαστικά είναι «νεκρά» 

και μετά από τη συνειδητοποίηση αυτή να προσπαθούν πάλι από την αρχή 

για την αλλαγή επαγγελματικής σταδιοδρομίας118.

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω αλλά και για να εξασφαλιστεί η 

κοινωνική ισότητα είναι επιτακτική ανάγκη ο Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός να εφαρμόζεται στα σχολεία βάση των πραγματικών 

αναγκών και ικανοτήτων του κάθε ατόμου και να μην ακολουθεί τη πορεία των 

στερεοτύπων που εξελίσσεται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα του οποίου 

αποτελεί μέρος.

Πολλές σύγχρονες έρευνες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του 

σχολείου με την αγορά εργασίας και στο ρόλο που αυτό διαδραματίζει στη 

μετάβαση των νεαρών ατόμων από την εφηβεία στην ενηλικίωση, από την 

εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή, προσδιορίζοντας τις προσδοκίες και την 

αντίληψή τους για το μελλοντικό τους προορισμό ως ενήλικων ατόμων. Ακόμη 

πολλές έρευνες συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι το σχολείο διαδραματίζει

καταλυτικό ρόλο και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ένταξη των νέων στην
,  ,  119  αγορα εργασίας

Ωστόσο τα εκπαιδευτικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου και του 

ελληνικού με τη δομή και την οργάνωσή τους, με τα αναλυτικά προγράμματα 

και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με 

θέματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων, στην ενημέρωση για τη θέση 

των γυναικών στην κοινωνία, στον καταμερισμό της εργασίας και των

Π7 (www.pi-schools.gr), 8-6-2010.
118 Δημητρόπουλος, Ευ., Σχολικός εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και 
συμβουλευτική, Αθήνα: Γρηγόρης, (1989), σελ. 18-19. 
ιΐ9 (www.pi-schools.gr), 8-6-2010.
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οικογενειακών ρόλων κατά φύλο και στο μοντέλο της γυναίκας που 

συμμετέχει ισότιμα στον επαγγελματικό χώρο και στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων.

Τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΠ έχει ενταχθεί ως μάθημα στα σχολεία με 

στόχο:

• Να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές επιλογές τους, και

• Να τους στηρίξει, επίσης, στην προσπάθεια για μια πορεία δια βίου 

ανάπτυξης και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Life 

skills).

Επισημαίνεται ότι ο ΣΕΠ επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες, κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, να αναπτύξουν τον 

εαυτό τους και τις δεξιότητές τους πολύπλευρα, να συσχετίσουν τις επιθυμίες 

τους με την πραγματικότητα, να οργανώσουν τις προσπάθειές τους και να 

σχεδιάσουν το μέλλον τους διεκδικώντας το δικό τους χώρο στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Εξάλλου, κάτι τέτοιο πλέον κρίνεται απαραίτητο αφού

Η πραγματοποίηση του σκοπού αυτού επιχειρείται μέσα από τους 

τέσσερις, διεθνώς καθιερωμένους, στόχους του Σ.Ε.Π., οι οποίοι είναι:

•  Αυτογνωσία, που σχετίζεται με τη διαδικασία στήριξης των μαθητών στην 

προσπάθειά τους για αυτοεξερεύνηση, αλλά και παροχής βασικών 

ευκαιριών προς αυτούς για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

'  Πληροφόρηση, με την παράλληλη ενθάρρυνση των μαθητών να

αναπτύξουν ενεργό ρόλο στην αναζήτηση πηγών πληροφοριών 

(αυτοπληροφόρηση), να διαβάζουν κριτικά τις πληροφορίες, να 

αποφεύγουν τη στενή πληροφόρησή τους επιδιώκοντας την ευρύτερη 

ενημέρωσή τους σε κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Με την έννοια αυτή ο 

στόχος της Πληροφόρησης αποφεύγει τη στενή πληροφόρηση και παίρνει 

τη διάσταση της Κριτικής Κοινωνιογνωσίας.

-  Λήψη Απόφασης, με επιδίωξη να βοηθηθούν οι μαθητές να

συνειδητοποιούν τους παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαδικασία της 

λήψης αποφάσεων, αλλά και να βοηθηθούν να παίρνουν αποφάσεις μέσα 

από το δημιουργικό συνδυασμό στοιχείων του εαυτού τους και της γύρω 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πραγματικότητας.
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* Μετάβαση, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των νέων για την

εργασία και για τη ζωή του ενήλικου ανθρώπου και τη δυναμική όσο και

κριτική προσαρμογή σε νέα δεδομένα120.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει τόσο κοινωνικές όσο και 

οικονομικές διαστάσεις. Πέρα από το ότι προετοιμάζει τον μαθητή για την 

επιλογή του επαγγέλματος που θα τον καταστήσει ανταγωνιστικό στην αγορά 

εργασίας, τον βοηθά να κατανοήσει και ποιες είναι οι δεξιότητες του και τα 

προσόντα του. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του επαγγελματικού 

προσανατολισμού ο μαθητής μπορεί:

> Να κατανοήσει τον εαυτό του καθώς και τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

που έχει όπως οι ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα του, οι κλίσεις του, 

τα ταλέντα του και οι φιλοδοξίες του.

> Να αποκτήσει όλα τα εφόδια που του είναι απαραίτητα για να 

πραγματοποιήσει μία συνετή και λογική επιλογή.

> Να μπορέσει να αναπτύξει τις σωστές αντιλήψεις για την εργασία και 

τις αξίες που την διέπουν.

> Να αποκτήσει τις ικανότητες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί 

στα μελλοντικά εργασιακά του περιβάλλοντα.

> Να μπορέσει να κάνει αβίαστα και ελεύθερα, τις κατάλληλες επιλογές 

για το μέλλον του121.

Η μεγάλη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται ακόμα 

πιο ιδιαίτερη στην περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η σωστή 

επιλογή εργασίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σημαίνει ότι θα μπορούν να 

εργαστούν όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι κάτι που θα αυξήσει και την 

αυτοεκτίμηση τους αλλά και θα τους βοηθήσει να ενσωματωθούν κοινωνικά 

και να αντιμετωπίζονται με καλύτερο τρόπο και από την υπόλοιπη κοινωνία. 

Το βασικότερο όμως είναι ότι οι ίδιοι οι ανάπηροι μέσω της εργασίας θα 

νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και προσωπική και συναισθηματική 

ευχαρίστηση122.

12° (www.users.sch.gr), 10-6-2010.
,21 Τζέλος, Γ., Μία ψυχοπαιδαγωγική- κοινωνική αντίληψη του ΣΕΠ, Επιθεώρηση 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 1, (1986), σελ.60-65
122 Σιδηροπούλου- Δημακάκου, Δ., Ανάπτυξη της δεξιότητας λήψης απόφασης στα πλαίσια 
του σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, Νέα Παιδεία, 66, (1993), σελ.23-33.
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3.2. Η ειδική επαγγελματική κατάρτιση

Ένας από τους παράγοντες που απαιτούνται προκειμένου τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες να ενταχθούν πλήρως κοινωνικά, είναι να ενταχθούν και 

οικονομικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό εάν δεν έχουν την κατάλληλη 

επαγγελματική κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και 

να εργαστούν .

Με την ειδική επαγγελματική κατάρτιση δίνεται η δυνατότητα, μέσω 

κατάλληλων μεθόδων και προγραμμάτων, στα άτομα με ειδικές ανάγκες να 

αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και προσόντα που θα τους επιτρέψουν 

να ενταχθούν σε μία αγορά εργασίας που δεν τους υπολογίζει καθόλου και 

δεν έχει λάβει καμία μέριμνα γι’ αυτούς.

Στα κράτη που η οικονομία τους είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, 

αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ενδιαφέρον την επαγγελματική 

προετοιμασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μέχρι την δεκαετία 1960-1970, 

η μόνη επαγγελματική εκπαίδευση που υπήρχε για αυτά τα άτομα ήταν τα 

εργαστήρια που υπήρχαν μέσα στα ιδρύματα και τα άσυλα και τα οποία 

μεταγενέστερα θεωρήθηκαν ότι απλώς «σκουπιδότοποι»123 124. Οι εναλλακτικές 

μορφές της επαγγελματικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται, μετά την 

κατάργηση αυτών των εργαστηρίων, σε αυτά τα κράτη είναι:

• Η εργασία μέσα στο σχολείο. Αυτή η μορφή της επαγγελματικής 

αποκατάστασης εστιάζει στην δημιουργία δομών μέσα στο σχολείο οι 

οποίες μοιάζουν αρκετά με τις πραγματικές εργασιακές δομές αλλά 

έχουν προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ειδικές 

ανάγκες που υπάρχουν125.

• Η προσομοίωση της εργασίας στο σχολείο. Η μορφή αυτή είναι 

παρόμοια με την προηγούμενη αλλά διαφέρει ως προς την διαδικασία. 

Στην συγκεκριμένη μορφή, τα επιμέρους επαγγελματικά έργα που 

αναλαμβάνουν οι μαθητές, είναι τροποποιημένα, είτε στο περιεχόμενο

123 Παπαϊωάννου, Σ., Επαγγελματική εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρη, (1990), σελ.43
124 Ξηρομερίτη- Τσακλαγκάνου, Α., Ιστορικά σημεία και σύγχρονα προβλήματα της ειδικής 
αγωγής στην Ελλάδα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 19, Αθήνα, (1984), σελ.13
>25Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου- Λέσβου, 2007, σελ.162
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είτε στην ακολουθία, προκειμένου οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να 

μπορέσουν να το προσεγγίσουν καλύτερα.

• Το σύστημα «Μερική φοίτηση- Μερική εργασία». Σε αυτό το σύστημα 

οι μαθητές αρχικά φοιτούν σε σχολή και έπειτα εφαρμόζουν αυτά που 

μάθανε σε κανονικό εργασιακό χώρο126.

• Η εκπαίδευση μέσα στον εργασιακό χώρο. Σε αυτό το σύστημα τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες εργάζονται σε κάποιον χώρο και 

καθοδηγούνται και επιβλέπονται είτε από κάποιο στέλεχος της 

επιχείρησης, είτε από κάποιον εξειδικευμένο λειτουργό127.

• Η μαθητεία. Σε αυτή την μορφή το άτομο με ειδικές ανάγκες, εργάζεται 

κανονικά, κοντά σε ένα επαγγελματία και μαθαίνει από αυτόν128.

Η μορφή που θα επιλεχθεί προκειμένου να καταρτιστεί επαγγελματικά ένα 

άτομο με ειδικές ανάγκες, εξαρτάται από κάποιους παράγοντες που 

υπάρχουν όπως:

1. Ποιοι είναι οι μαθητές και πως κινητοποιούνται

2. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές εμπειρίες που είχαν στο παρελθόν

3. Αν μπορούν οι υπεύθυνοι της μορφής εκπαίδευσης να την 

στηρίξουν

4. Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει αυτές τις μορφές129 130.

Κάθε μορφή επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες που δεν θυμίζει την εκπαίδευση που γίνονταν παλαιότερα μέσα στα 

ιδρύματα, πέρα από την επαγγελματική εμπειρία που αποδίδει σε αυτά τα 

άτομα, βοηθά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να αντιληφθούν ότι τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες είναι σε θέση να αποδώσουν σε επίπεδο
* ηηεργασίας .

126 Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Νοητική καθυστέρηση, Αθήνα, (1980), σελ.189
127 ILSPMH, Work opportunities for people with mental handicap, Brussels: ILSPMH, (1990), 
σελ.23-24
128 Ζάχαρη, E., Ιστορία- Οργάνωση και διοίκηση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, 
Αθήνα: Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., (1981), σελ.99-123
129 Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου- Λέσβου, 2007, σελ.163
130 Scott, S., Work experience for mentally handicapped adults, London: MENCAP, (1982), 
σελ.16
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Στην Ελλάδα, υπεύθυνη για την εκπαίδευση γενικότερα των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες είναι η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ και ήδη εφαρμόζεται 

αρκετές δεκαετίες131.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την ειδική επαγγελματική κατάρτιση 

που παρόλο που θεωρητικά εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες, δεν συμβαίνει το 

ίδιο και στην πράξη132.

Αυτό καταδεικνύεται από το ότι η έννοια της εκπαίδευσης με αναφορές 

στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

θεσμοθετήθηκε μόλις το 2008 με τον νόμο 3699 που στο άρθρο του 1 

αναφέρει:

Έννοιες -  Σκοπός
1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς 

τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως 

αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να 

μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες υε 

αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για 

πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, 

οικονομική αυτάοκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

Η πολιτεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του Κράτους οφείλουν 

να αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και 

ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να 

αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη 

συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή (Ν.3699/2008).

131 ΥΠΕΠΘ Δελτίο πληροφοριών ειδικής αγωγής, Αθήνα: ΟΕΒΔ, (1992), σελ.11
132 Δελλασούδας, Λ., Κοινοτική κοινωνική πολιτική και ειδική επαγγελματική κατάρτιση- 
Προτάσεις εν όψει του 1992, Αθήνα, (1991), σελ.84
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3.3. Φορείς ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης
Ο ίδιος νόμος (Ν.3699/2008) καθορίζει στο άρθρο 8 ποιες είναι οι 

μονάδες οι οποίες ασχολούνται τόσο με την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες:

Σχολικές μονάδες
1. ΩςΣΜΕΑΕ ορίζονται:

α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν 

εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι το έβδομο (76) έτος της 

ηλικίας τους και

ββ) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος 

της ηλικίας τους, τα οποία λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη και με τις 

τάξεις Α', Β', Γ , Δ, ' Ε' και ΣΤ'. Παράταση της φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 

το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των μαθητών, μετά από εισήγηση του 

οικείου ΚΕΔΔΥ.

β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

αα) Τα γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας 

τους. Τα γυμνάσια ΕΑΕ περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις 

επόμενες τάξεις Α', Β ' και Γ'. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας 

στην Α ' τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που 

πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

ββ) Τα λύκεια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας 

τους. Τα λύκεια ΕΑΕ, περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις 

επόμενες τάξεις Α ' , Β ' και Γ'. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α ' τάξη 

του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο 

ΚΕΔΔΥ.

γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση:

αα) Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι 

δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση 

διαρκεί πέντε έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την
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ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή 

επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ββ) Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του 

επαγγελματικού γυμνασίου και των ειδικών και γενικών γυμνασίων και 

λυκείων. Στα λύκεια αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. 

γγ) Την ειδική επαγγελματική σχολή, στην οποία εγγράφονται απόφοιτοι 

επαγγελματικού γυμνασίου και ειδικού γυμνασίου και στην οποία η φοίτηση 

διαρκεί τέσσερα έτη. Τα εργαστήρια των ειδικών επαγγελματικών σχολών 

εξοπλίζονται από τα Γοαφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

δδ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΕΕΕΚ), στα οποία η φοίτηση διαρκεί από πέντε μέχρι οκτώ χρόνια. Σε αυτά 

εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, 

ύστερα από πρόταση των διαγνωστικών υπηρεσιών, καλύπτοντας την 

υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτη εγγραφή στα 

ΕΕΕΕΚ γίνεται μέχρι και το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας. Σε περιοχές 

που δεν έχουν ιδρυθεί ή δεν λειτουργούν ΕΕΕΕΚ, η πρώτη εγγραφή μπορεί 

να γίνει και έως το εικοστό (20ό) έτος. Τα ΕΕΕΕΚ υπάγονται στη 

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Στα ΕΕΕΕΚ μπορούν να 

διδάσκουν και εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδου δασκάλων (ΠΕ 70 και ΠΕ 71) και 

εκπαιδευτικοί ενηλίκων ΠΕ 72 με απόσπαση, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας 

το επιτρέπουν ή με οργανική θέση που συστήνεται για το σκοπό αυτόν.

Στον ίδιο νόμο όμως εκτός από τους εκπαιδευτικούς φορείς, στο άρθρο 4 

διασαφηνίζονται και οι διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες:

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την 

Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και τα πιστοποιημένα από 

το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 

(ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

1. Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 

δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από 

πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό 

ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν 

παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο
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με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν 

ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να 

συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, 

κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ. Οι απόφοιτοι άνω 

των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 

ΚΕΔΔΥ.

Τα ΚΕΔΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών 

των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα 

ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των 

Περιφερειών.

β) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή 

ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και 

δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης 

και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και 

λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή στο σπίτι, 

γ) Την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη 

σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς και 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, 

σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ΕΑΕ, τους αρμόδιους κατά 

περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, τους συμβούλους ΕΕΠ, τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη 

εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και με το ΕΕΠ που υπηρετεί στις 

σχολικές μονάδες ΕΑΕ.

δ) Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση 

προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς και τους 

ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς
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τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του 
οικείου ΚΕΔΔΥ.

ε) Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών 

οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή 

διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι και για τα οποία 

δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή 

προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους 

χώρους της εκπαίδευσης.

στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των 

μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή 

άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των 

σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις 

εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των 

μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της 

γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον 

έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που 

εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης εισηγείται 

τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των κωφών, βαρήκοων, τυφλών, με 

χαμηλή όραση και αυτιστικών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους της σχολικής αξιολόγησής τους εκτός 

εξετάσεων.

ζ) Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για 

την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή 

τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη 

τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Αύκεια και στην 

Επαγγελματική Σχολή και τμημάτων ειδικοτήτων, τη στελέχωσή τους και την 

αύξηση ή μείωση των θέσεων.

η) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στη 

Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο 

Τμήμα ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση την οποία 

πραγματοποιείται, ανά έτος, αξιολόγηση του έργου τους από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο.
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θ) Τη σύνταξη εκθέσεων -  προτάσεων για τις ενδεχόμενες κτηριακές ή/και 

υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΑΕ και στα σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ. Οι 

προτάσεις υποβάλλονται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ο οποίος έχει και 

την ευθύνη υλοποίησής τους με τη συνεργασία των οικείων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ.Α.).

ι) Τη σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων -  προτάσεων για όλους τους 

μαθητές της αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι 

σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα 

καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με 

αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της 

συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου, 

ια) Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης 

όπου απαιτείται.

56



ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  4

4.1. Η επαγγελματική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ
Προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εργαστούν πραγματικά και 

όχι απλώς και μόνο να εκπαιδεύονται, υπήρξε έντονη συζήτηση αναφορικά με 

τις μορφές εργασίας που έπρεπε να υπάρχουν γι’ αυτά. Αναζητήθηκαν 

δηλαδή μορφές εργασίας που τα κύρια χαρακτηριστικά τους να είναι η 

ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες χωρίς όμως να 

παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες, τόσο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όσο 

και της κοινωνίας να τα αποδεχθεί. Σε αυτό τον προβληματισμό 

περιλήφθηκαν και κάποιες μορφές εργασίας όπως η εποχιακή και μερική 

απασχόληση που ταιριάζουν σε κάποιες περιπτώσεις ατόμων με ειδικές
, 133αναγκες .

Κάποιες από τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης που έχουν προταθεί 

και έχουν υλοποιηθεί στην πράξη είναι:

- Η αυτοαπασχόληση ή κατ’ οίκον απασχόληση133 134.

- Η εργασία σε συνεταιριστικές δραστηριότητες. Βέβαια σε αυτές τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν μόνο να συμμετέχουν και όχι να 

αναλάβουν διοικητικές ή οργανωτικές δραστηριότητες135.

- Οι επιχειρήσεις με μικτό προσωπικό. Οι επιχειρήσεις αυτές 

λειτουργούν όπως όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στην ελεύθερη 

αγορά και απασχολούν μαζί με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα 

που δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. Το σχήμα με το οποίο 

τοποθετούνται μία ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες σε μία επιχείρηση 

αυτού του τύπου ονομάζεται «μοντέλο ομαδικής τοποθέτησης» 

(clustered placement model)136.

133 Bailey, C., Work and retirement, in Leighton, A., (ed.), Metal handicap in the community, 
Cambridge: Woodhead- Faulkner Ltd, (1988), σελ.86-87
134 Πρωτόπαππα, A., Η δημιουργία επιπρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, Αθήνα: Ο.Α.Ε.Δ., (1988), σελ.22-23
>35 Πρωτόπαππα, Α., Η δημιουργία επιπρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, Αθήνα: Ο.Α.Ε.Δ., (1988), σελ.31-33
136 Sylvestre, J.C., Gottlied, Β.Η., A critical appraisal of supported employment for persons 
with developmental disabilities, Developmental Disabilities Bulletin, Vol. 20, No 2, (1992), 
σελ.25
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- Τα τμήματα προστατευτικής εργασίας στα πλαίσια επιχείρησης. Σε 

αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

αναλαμβάνουν συγκεκριμένη εργασία κατά την διάρκεια της οποίας 

παρακολουθούνται. Αυτές οι εργασιακές θέσεις μπορούν να είναι τόσο 

μέσα στον φυσικό χώρο της επιχείρησης όσο και έξω από αυτήν137.

Η προστατευτική εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είχε προταθεί 

σαν εναλλακτική μορφή εργασίας για κάποιες κατηγορίες ατόμων με ειδικές 

ανάγκες από το 1955 κατόπιν συστάσεως της Ι.Ι_.0. (Διεθνή Οργάνωση 

Εργασίας)138.

Από τότε, μέχρι σήμερα με διάφορες ονομασίες, λειτουργούν διάφορες 

τέτοιες επιχειρήσεις που προσφέρουν προστατευμένες θέσεις εργασίας στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, η απήχηση τους είναι τόσο μεγάλη που 

στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι περίπου 350.000 άτομα δουλεύουν σε τέτοιες 

θέσεις139.

Οι ειδικοί που ασχολούνταν με το θέμα της επαγγελματικής 

αποκατάστασης αντιλήφθηκαν πολύ σύντομα ότι τα περισσότερα των 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που βασίζονταν στο σχολείο 

παρουσίαζαν αρκετές αδυναμίες140. Αυτό οδήγησε σταδιακά εκτός από τις 

παραπάνω μορφές, τα τελευταία χρόνια, κυρίως στον Καναδά και τις Η.Π.Α. 

αλλά και σε άλλες χώρες, να εφαρμόζεται η υποστηρικτική απασχόληση η 

οποία δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία και έχει τρεις φάσεις:

> Η πρώτη φάση είναι η τοποθέτηση. Το άτομο με ειδικές ανάγκες 

τοποθετείται σε μία θέση εργασίας και υποστηρίζεται είτε από μία 

ομάδα ειδικών είτε από κάποιον εκπαιδευτή.

137 ILSPMH, Work opportunities for people with mental handicap, Brussels: ILSPMH, (1990), 
osA.23
138 Samoy, E., Waterplas, L, Sheltered employment in European community, Commission of 
the European communities/directorate general: employment, industrial relations and social 
affairs, (1992), oeA.3
139 Samoy, E., Waterplas, L, Sheltered employment in European community, Commission of 
the European communities/directorate general: employment, industrial relations and social 
affairs, (1992), cteA.19
140 Gardner, J.F., Chapman, M.S., Donaldson, G., Jacobson, S.G., Toward supported 
employment, Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co., Inc, (1988), ozA.6

58



>  Η δεύτερη φάση είναι η εκπαίδευση. Το άτομο με ειδικές ανάγκες 

εκπαιδεύεται σε συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα στον εργασιακό χώρο 

και η φάση αυτή διαρκεί μέχρι το άτομο να προσαρμοστεί ομαλά.

>  Η τρίτη φάση είναι η διατήρηση. Σε αυτή την φάση το άτομο με 

ειδικές ανάγκες λαμβάνει την κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να 

μπορέσει να διατηρήσει την εργασία του141.

Τα αποτελέσματα που είχε αυτή η μορφή απασχόλησης καταγράφηκαν 

σε μία έρευνα του 1990 που μελέτησε το χρονικό διάστημα 1986-1988. Η 

έρευνα αυτή κατέδειξε ότι σε 26 πολιτείες το ποσοστό των εργαζόμενων με 

ειδικές ανάγκες αυξήθηκε κατά 157%, δηλαδή από 9.633 άτομα το 1986 σε 

24.804 άτομα το 1988142.

Αυτού του είδους η επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση 

απευθυνόταν κυρίως σε άτομα με ειδικές ανάγκες που είχαν σοβαρά 

προβλήματα και τα ευρήματα από την εφαρμογή της ήταν ιδιαίτερα θετικά143.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μορφής απασχόλησης είναι ότι 

μπορεί να δώσει εργασιακές ευκαιρίες σε άτομα που πριν από κάποια χρόνια 

δεν υπήρχε περίπτωση να εργαστούν. Επιπλέον, έχει καταδειχθεί ότι είναι μία 

μορφή που αποδίδει μεγάλα οικονομικά οφέλη τόσο στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες όσο και στην κοινωνία.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης δεν έχει 

και προβλήματα. Κάποια από αυτά που εντοπίστηκαν τα πρώτα χρόνια που 

εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη μορφή είναι144:

❖  Εμπόδια στην διαδικασία της επαγγελματικής ένταξης. Σε κάποιες 

περιπτώσεις το γεγονός ότι υπήρχε εκπαιδευτής λειτούργησε αρνητικά 

αναφορικά με τους υπόλοιπους συναδέλφους του ατόμου με ειδικές 

ανάγκες. Βλέποντας τον ειδικό οι υπόλοιποι συνάδελφοι του θεώρησαν 

ότι τα προβλήματα του είναι τόσο σοβαρά που μόνο ένας ειδικός

141 Walsh, Ρ.Ν., (e<±), Creating work opportunities for European with mental handicap, 
England: Lisieux Hall, (1991), σελ.27-28
142 Shafer, M.S., Wehman, P., Kregel, J., West, M., National supported employment initiative: 
a preliminary analysis, American Journal on Mental Retardation, Vol. 95, No. 3, (1990), 
σελ.316-327
143 Whelan, E., Speake, B., Getting to work, London: Souvenir Press Ltd, (1981), σελ.357-361
144 Sylvestre, J.C., Gottlied, B.H., A critical appraisal of supported employment for persons 
with developmental disabilities, Developmental Disabilities Bulletin, Vol. 20, No 2, (1992), 
σελ. 2 9-3 3
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μπορεί να τα λύσει και έτσι τον αντιμετώπιζαν πολύ διαφορετικά απ’ ότι 

τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

❖  Ανεπάρκεια στην προετοιμασία των εκπαιδευτών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι ο εκπαιδευτής δεν μπόρεσε να 

εφαρμόσει αποτελεσματικά το πρόγραμμα του γιατί είτε το πρόγραμμα 

που έπρεπε να εφαρμόσει απευθυνόταν σε προστατευμένα 

περιβάλλοντα, είτε γιατί δεν κατάφερε ο ίδιος να προσαρμοστεί στο νέο 

εργασιακό περιβάλλον.

❖  Περιορισμός στην βάση υποστήριξης. Σύμφωνα με έρευνες έχει 

καταδειχθεί ότι ένας νέος εργαζόμενος συνήθως εκπαιδεύεται μέσα 

από τις εμπειρίες που αποκτά μέσα στην εργασία και με την 

συνεργασία του με τους υπόλοιπους συναδέλφους του145. Στην 

υποστηρικτική απασχόληση όμως η ύπαρξη του εκπαιδευτή δεν αφήνει 

περιθώρια ύπαρξης τέτοιας βάσης υποστήριξης.

❖  Μη κατάλληλα εργασιακά περιβάλλοντα. Η επιλογή κάποιων 

εργασιακών περιβαλλόντων δεν ήταν η κατάλληλη για την τοποθέτηση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ένα άλλο, όχι πρόβλημα, αλλά προβληματισμός που υπάρχει για την 

συγκεκριμένη μορφή είναι μήπως όταν το άτομο με ειδικές ανάγκες εισέρχεται 

στην ελεύθερη αγορά εργασίας, χάνει όλα τα πλεονεκτήματα που θα 

μπορούσε να έχει αν εργαζόταν σε προστατευμένο περιβάλλον146.

Στην Μεγάλη Βρετανία, η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, λειτουργεί επιτυχημένα μέσω της υπηρεσίας Pathway 

Employment Service147. Αρχικώς, η υπηρεσία αυτή εφαρμόστηκε δοκιμαστικά 

για δύο χρόνια στην Ουαλία και λόγω του ότι είχε επιτυχία αποφασίστηκε η 

συνέχεια της. Η υπηρεσία αναζητά αρχικώς εργασία για το άτομο με ειδικές 

ανάγκες. Εφόσον την βρει, αναζητά στην εργασία έναν ήδη εργαζόμενο ο 

οποίος θα δεχτεί να βοηθήσει το άτομο με ειδικές ανάγκες να προσαρμοστεί.

,45 Ferguson, B., McDonnel, J., Drew, C., Type and frequency of social interaction among 
workers with and without mental retardation, American Journal on Mental Retardation, Vol.97, 
No.5, (1993), oeA. 530-540
146 Parmenter, T.R., International perspective of vocational options for people with mental 
retardations: the promise and the reality, Mental Retardation, Vol.31, No.6, (1993), oeA.365
147 Porterfield, J., Gathercole, C., The employment of people with mental handicap, London: 
King’s Fund Centre, (1985), o eA.28-38
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Τόσο ο εργαζόμενος αυτός, όσο και το άτομο με ειδικές ανάγκες ενισχύονται 

οικονομικά από την υπηρεσία. Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να 

προσλάβει το άτομο για διάρκεια έξι μηνών που διαρκεί η δοκιμαστική 

περίοδος του σχήματος αλλά το γεγονός ότι πολλοί εργοδότες σήμερα 

αναζητούν εργαζόμενους μέσω της υπηρεσίας, σημαίνει ότι υπάρχει 

επιτυχία148.

Ένα ανάλογο σχήμα εφαρμόζεται και στην Ιρλανδία και ονομάζεται 

«Open road» (Ανοιχτός δρόμος). Αρχικώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

εκπαιδεύονται σε ημερήσια κέντρα στα οποία συμμετέχουν το πολύ 12 άτομα. 

Με το τέλος της εκπαίδευσης, και εφόσον βρεθεί θέση εργασίας, το άτομο με 

ειδικές ανάγκες προωθείται σε αυτή. Με την τοποθέτηση του στην εργασία, το 

άτομο με ειδικές ανάγκες εκπαιδεύεται στον εργασιακό χώρο με υποστήριξη 

ειδικών και λαμβάνει κάποια αμοιβή από το πρόγραμμα. Ο εργοδότης του 

ατόμου με ειδικές ανάγκες πληρώνει μόνο την εργασία που παράγεται149.

Το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά έχουν επιτυχία, δημιουργεί την 

απορία γιατί δεν εφαρμόζονται γενικότερα. Ένας κύριος λόγος είναι ότι το 

κόστους τους είναι εξαιρετικά υψηλό όπως έχει διαπιστωθεί από ανάλογες 

έρευνες, κάτι το οποίο τα καθιστά απραγματοποίητα ειδικά σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης150.

4.2. Εθνική πολιτική για τα ΑΜΕΑ
Η πολιτική που υπάρχει στην Ελλάδα για τα εργασιακά δικαιώματα των 

ΑΜΕΑ καταγράφεται μέσα από την νομοθεσία που υπάρχει. Πρώτα απ’ όλα 

το εργασιακό δικαίωμα των ΑΜΕΑ στην εργασία κατοχυρώνεται μέσω του 

άρθρου 22 του Συντάγματος. Εν γένει, ρυθμίζεται η παροχή της εργασίας, οι 

συνθήκες απασχόλησης, η αμοιβή, οι προαγωγές, η εκπαίδευση στην εργασία 

και όλο το καθεστώς της παροχής εργασίας από τα ΑΜΕΑ, υπό την έννοια ότι 

απαγορεύονται διακρίσεις στα παραπάνω θέματα σε βάρος των ΑΜΕΑ 

εξαιτίας της αναπηρίας τους και αναφέρει τα εξής:

148 Gray, Β., Social education centres and employment, in Craft, M., Bicknell, J., Hollins, S., 
Mental handicap, London: Bailliere Tindall, (1985), σελ.268
149 Walsh, P.N., (ed.), Creating work opportunities for European with mental handicap, 
England: Lisieux Hall, (1991), σελ.47-49
150 Buckle, J., Mental handicap costs mores, London: Disablement Income Group Charitable 
Trust, (1984), σελ. 20.
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«1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που 

μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για 

την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού 

πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, 

έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.... 

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως 

νόμος ορίζει.» (ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001).

Το Σύνταγμα επίσης, με το άρθρο 25 κατοχυρώνει τα δικαιώματα του 

ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και γίνονται 

σεβαστά αυτά από το κράτος. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ως δικαιούχοι 

των παραπάνω δικαιωμάτων, τελούν υπό την προστασία και την εγγύηση του 

κράτους και απολαμβάνουν όλες τις πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Βέβαια, απαγορεύεται η κατάχρηση 

δικαιώματος, δηλαδή η άσκηση του δικαιώματος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά 

τα όρια του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος και τα όρια 

που θέτει το ίδιο το δικαίωμα. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 25 του 

Συντάγματος αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του κράτους δικαίου, προστατεύει 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναφέρει τα εξής:

«1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 

συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση 

του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 

ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους.....

2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων 

δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση 

της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση 

του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.» (ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001).

Το 2001 που έγινε και η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση προστέθηκε 

επίσης ένα νέο δικαίωμα, το οποίο αφορούσε την ηλεκτρονική 

προσβασιμότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη του άρθρου 5Α παρ. 2 του 

Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και
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διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των 

εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19». (ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001).

Το 2007, ο Νόμος 3528 θεσμοθέτησε τον νέο Υπαλληλικό Κώδικα στον 

οποίο υπάρξουν οι εξής διατάξεις και ρυθμίσεις για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες:

Άρθρο 7- Υγεία

1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών 

σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος, με 

την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα 

καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με 

αναπηρία δεν θίγονται.

2. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να 

ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιούνται από τις 

αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση το παραπεμπτικό έγγραφο, στο 

οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα της 

θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

Άρθρο 8 -Στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

...δ.) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 

υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο 

αυτές καταστάσεις.

Άρθρο 12 -Τρόπος πλήρωσης θέσεων

1. Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας 

συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας....

Άρθρο 21- Αναδιορισμός

1. Ο υπάλληλος, που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής 

ανικανότητας, αναδιορίζεται μέσα σε μια (1) πενταετία από την απόλυση, 

εφόσον: α) είχε τουλάχιστον τριετή ευδόκιμη υπηρεσία, β) υπέβαλε αίτηση 

αναδιορισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την 

απόλυση, γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, εκτός από την ηλικία, που 

απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης κατά το χρόνο του αναδιορισμού.
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2. Ο υπάλληλος αναδιορίζεται μετά από γνωμοδότηση της οικείας 

υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η 

σωματική ή πνευματική του ικανότητα, σε βαθμό που του επιτρέπει να ασκεί τα 

καθήκοντά του. Ο υπάλληλος παραπέμπεται στην επιτροπή μέσα σε 

προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

αναδιορισμού.

3. Για τον αναδιορισμό αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο υπάλληλος 

αναδιορίζεται με το βαθμό που έφερε κατά το χρόνο της απόλυσής του. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει κατά το χρόνο του αναδιορισμού κενή θέση, 

συνιστάται προσωποπαγής θέση με την απόφαση αναδιορισμού. Ο 

αναδιοριζόμενος σε προσωποπαγή θέση καταλαμβάνει την πρώτη θέση που 

κενούται στον οικείο κλάδο και βαθμό.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως 20 που αναφέρονται στο διορισμό ισχύουν 

και για τον αναδιορισμό.

Άρθρο 50- Δικαίωμα ειδικής άδειας

...2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από 

νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής 

νοσηλείας δικαιούται άδεια με αποδοχές έως είκοσι δυο (22) εργάσιμες ημέρες 

το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου 

εδαφίου.

3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που 

έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down.

4. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω 

δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι 

(6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας....

Άρθρο 53 -Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις 

... 2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δυο (2) ώρες 

ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δυο (2) ετών και κατά μια (1) ώρα, 

εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δυο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. 

Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για 

ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο 

μειωμένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή
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έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μια ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου 

εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά έξι (6) ( 

μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.

Άρθρο 54 -Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται 

αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας 

του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν 

έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη 

χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος 

υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.

2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω 

ασθένειας που προηγήθηκαν της άδειας.

3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική 

άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των 

προηγούμενων παραγράφων.

4. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας.

Άρθρο 56- Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας 

....4. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνάς για ψυχική νόσο δεν 

χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση 

της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον 

ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από 

αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας 

του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που 

δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

....8. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανώτατου 

χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν 

εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η 

γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να
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παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες 

υγειονομικές επιτροπές για απόλυσή τους, εάν κριθούν ότι δεν μπορούν να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και 

πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.

9. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ 

της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει 

προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής 

προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει 

προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής 

επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας....

Άρθρο 153- Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

1. Ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού 

συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με 

τα άρθρα 100, 165 και 167 του Κώδικα. Δεν απολύεται ο υπάλληλος αν η 

ανικανότητα του επιτρέπει την άσκηση άλλων καθηκόντων.

2. Ο υπάλληλος που απολύεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

αναδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Κώδικα (ΦΕΚ 26/Α/9-2- 

2007).

Πέρα όμως των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν θεσμοθετηθεί για 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε επίπεδο εθνικής πολιτικής έχουν 

θεσμοθετηθεί και άλλα κοινωνικά δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία όπως:

Α. Κοινωνική ασφάλιση

1. Χορήγηση σύνταξης ασφαλισμένων του ΙΚΑ λόγω αναπηρίας (άρθρο 

27, Ν. 1902/90).

2. Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος ασφαλισμένων του ΙΚΑ 

που πάσχουν από τετραπληγία- παραπληγία (άρθρο 40, Ν. 1902/90).

3. Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του ΙΚΑ 

που πάσχουν από Βήτα Ομόζυγο Μεσογειακή αναιμία με ποσοστό 

αναπηρίας 67% τουλάχιστον και υποβάλλονται σε μετάγγιση (άρθρο 

16, Ν.2227/97).

4. Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος ασφαλισμένων του ΙΚΑ 

που είναι τυφλοί και από τα δύο μάτια (άρθρο 1, Ν.612/77).
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5. Χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος ασφαλισμένων του ΙΚΑ που έχουν 

ένα, τουλάχιστον, παιδί οποιοσδήποτε ηλικίας ανίκανο για κάθε 

βιοποριστική εργασία (Άρθρο 28, Ν. 1846/51).

6. Προσαύξηση οικογενειακών βαρών στην σύνταξη αναπηρίας ή 

γήρατος (Άρθρο 5, Ν.825/78).

7. Σύνταξη αναπηρίας κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ (Άρθρο 6, 

Ν.2458/97).

8. Βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ (Άρθρο 5, Ν. 1287/82, Άρθρο 4, 

Π.Δ.334/1988).

9. Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ανίκανα για εργασία παιδιά 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ (Άρθρο 5, Ν. 1287/82, 

Άρθρο 2, Π.Δ.334/1988).

10. Προσαύξηση ποσού της κύριας σύνταξης αναπηρίας του ΟΓΑ Λόγω 

απόλυτης αναπηρίας (Άρθρο 9, Ν. 2458/1997).

11. Προσαύξηση ποσού της βασικής σύνταξης αναπηρίας του ΟΓΑ λόγω 

απόλυτης αναπηρίας (Άρθρο 4, Π.Δ. 334/1988).

12. Προσαύξηση του ποσού της σύνταξης γήρατος του ΟΓΑ λόγω 

τυφλότητας (Άρθρο 9, Ν.2458/1997, Άρθρο 4, Π.Δ. 334/1988).

Β. Εονασία -  Απασγόληση

1. Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες 

Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κάθε βαθμίδας με σειρά προτεραιότητας (χωρίς 

διαγωνισμό ή επιλογή), σε ποσοστό 5% των θέσεων που 

προκηρύσσονται κάθε φορά (Ν.2643/98).

2. Πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσιες υπηρεσίες, 

Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ κάθε βαθμίδας ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, 

καθαριστών- καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων 

για την κάλυψη του 20% των κενών θέσεων των ειδικοτήτων αυτών 

(Ν.2643/98).

3. Πρόσληψη τυφλών σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ κάθε 

βαθμίδας για την κάλυψη του 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών 

οικιακών τηλεφωνικών κέντρων (Ν.2643/98).

4. Πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες σε φορείς του δημοσίου τομέα α) 

Σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, β) Στα Ν.Π.Δ.Δ. που 

επιχορηγούνται από το κράτος, γ) Στα Νομικά πρόσωπα που είτε
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ανήκουν στους παραπάνω φορείς ή στην ΚΕΔΚΕ ή στις τοπικές 

ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε επιχορηγούνται απ’ αυτούς 

(Ν.2643/98).

5. Πρόσληψη τυφλών δικηγόρων (Ν.2643/98).

6. Πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, 

καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων σε 

οργανισμούς Κοινής ωφέλειας, τράπεζες, κ.λπ. (Ν.2643/98).

7. Πρόσληψη τυφλών τηλεφωνητών (Ν.2643/98).

8. Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών 

(Ν.2643/98).

9. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση ΑΜΕΑ (Αρ. 

30278/23-3-2000).

10. Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών για ΑΜΕΑ 

(Αρ. 30278/23-3-2000).

11. Πρόγραμμα επιδότησης Ν.Θ.Ε. και Ν.Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» (Αρ. 

33605/16-6-1999).

12. Πρόγραμμα επιδότησης Ν.Θ.Ε. και Ν.Ε.Ε. στο πλαίσιο της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας «Απασχόληση» (Αρ. 33485/17-6-98 και 33863/24-8-99).

13. Πρόγραμμα επιδότησης της εργονομικής διευθέτησης του χώρου 

εργασίας των ΑΜΕΑ που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης 

Ν.Θ.Ε. και Ν.Ε.Ε. για την απασχόληση ΑΜΕΑ (Αρ. 30278/23-3-2000).

14. Χορήγηση βεβαίωσης για την απασχόληση προσώπων ειδικών 

κατηγοριών (Ν.2643/98).

4.3. Εθνικά προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης και 

απασχόλησης
Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά σε δύο εθνικά προγράμματα που 

έγιναν στην Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή 

ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εργασία. Το πρώτο από αυτά ήταν το 2008 

και ονομάζονταν «Market on wheels: Ολοκληρωμένη παρέμβαση

υποστηριζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω δικτύου συνεργασίας 

κινητικά και νοητικά αναπήρων.
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ένα έργο της Κ.Π. Equal, προνοιακού 

χαρακτήρα, που προωθούσε και υποστήριζε την επιχειρηματικότητα μέσω 

δικτύου συνεργασίας κινητικά και νοητικά μειονεκτούντων ατόμων.

Ειδικότερα, το έργο εστιαζόταν στη δημιουργία Υποστηρικτικής 

Δομής/Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας, η οποία θα ανέπτυσσε και θα 

παρήγαγε υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιχειρηματικής, τεχνικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης καθώς και πληροφοριακή υποδομή για τη λειτουργία κάθε 

δυνητικής επιχείρησης με έτοιμα πληροφοριακά πακέτα (telemarketing, CRM, 

πληροφοριακά πακέτα λογιστικής και διαχείρισης).

Πέρα από τους στόχους αυτούς στις προτεραιότητες του Market on 

Wheels συγκαταλέγονταν επίσης:

• Η σύσταση ευέλικτου, νομοθετικά οριοθετημένου και προσαρμοσμένου 

στις ιδιαιτερότητες της ομάδος στόχου επιχειρηματικού σχήματος, το 

οποίο θα έδινε τη δυνατότητα συνεργασίας με εδραιωμένους 

εμπορικούς φορείς σε μία σχέση win-to-win και θα εξασφάλιζε τη 

βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

• Η βελτιστοποίηση και τυποποίηση της παραγωγής των 

επαγγελματικών-παραγωγικών εργαστηρίων, με τρόπο τέτοιο που θα 

ανταποκρινόταν στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης και θα 

ικανοποιούσε τις ανάγκες των ωφελουμένων.

• Η προώθηση των υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας που θα αναδείκνυε τα 

πολλαπλασιαστικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την ομάδα 

στόχο αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας.

• Η τόνωση του αισθήματος για κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη 

των Ελλήνων καταναλωτών και της αγοράς γενικότερα 

επαναπροσανατολίζοντας ένα μέρος της καταναλωτικής τους 

συμπεριφοράς.

• Η γνωστοποίηση μιας άλλης εικόνας αναπηρίας, εκείνης που κατακτά 

εμπράκτως τη βαθμίδα της δημόσιας ζωής, της αγοράς και της 

οικονομίας.

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης ήταν η διττή ολιστική παροχή 

πληροφόρησης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης από 

εξειδικευμένους στο χώρο και στην ομάδα στόχο επιστήμονες στα άτομα με 

κινητικά προβλήματα τα οποία διαδραματίζουν τον ρόλο των νέων
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επιχειρηματιών και στα άτομα με νοητική υστέρηση τα οποία έχοντας 

βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής συνεπικούρησαν και στήριξαν το
, * 151επιχειρηματικό εγχείρημα

Το δεύτερο πρόγραμμα έγινε το 2006 σε συγκεκριμένη περιοχή, την 

περιοχή Έβρου. Πιο συγκεκριμένα:

Το Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Ν.Ε.Λ.Ε. Έβρου 

υλοποίησε, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική 

Κατάρτιση», το ακόλουθο Πρόγραμμα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο κατά 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους:

Τίτλος Προγράμματος: ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Τόπος Υλοποίησης: ΔΗΜΟΙ: ΑΛΕΞ/ΠΟΑΗΣ- ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ -  ΦΕΡΩΝ 

Έναρξη: 17/11/06 

Διάρκεια: 8 μήνες 

Αριθμός Ωψελουμένων: 80

Εκπαιδευτικό επίπεδο: Τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού 

Σε ποιους απευθύνεται:80 άνεργα ΑΜΕΑ, 18-45 ετών (Το Πρόγραμμα 

απευθύνεται σε άνεργους άνδρες & γυναίκες, με ποσοστό αναπηρίας 

μεγαλύτερο από 50% και με:

- ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

- ΒΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ή ΠΟΛΑΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

- ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (όρασης, ακοής)_

Περιγραφή στόχων & ενεργειών Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη των ατόμων με Αναπηρία, 

ώστε να συνδεθούν με ενεργητικές μορφές απασχόλησης και να 

συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην:

- Τόνωση της αυτοαποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

των ΑμεΑ

ΐ5ΐ (www.disabled.gr), 12-6-2010.
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- Ανάπτυξη προεπαγγελματικής ετοιμότητας, η οποία θα αποσκοπεί στο να 

οργανώσουν οι ωφελούμενοι την προσωπικότητα τους, να συνειδητοποιήσουν 

τις δυνατότητες και αδυναμίες τους, να αναπτύξουν προεπαγγελματικές 

δεξιότητες (συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, κανόνες εργασίας κ.α.) και τέλος 

να προσανατολιστούν επαγγελματικά.

- Συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία

- Αλληλοαποδοχή με το κοινωνικό σύνολο και ισότιμη κοινωνική εξέλιξη

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα υποστηριχθούν από τα εξειδικευμένα 

επιστημονικά στελέχη του ΚΕ.Σ.Υ.Υ. Ν.Ε.Λ.Ε. Έβρου (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ειδικός 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, 

Εμψυχωτής, Νομικός κ.α.).

Οι ενέργειες Σ. Υ. Υ. είναι:

- Ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη για ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση.

- Οικογενειακή ψυχολογική υποστήριξη για διάγνωση της έντασης 

προβλημάτων, διευθέτηση σχέσεων μέσα στην οικογένεια, εμπλοκή των μελών 

της στις διαδικασίες υποστήριξης, παρέμβαση στο οικογενειακό σύστημα του 

ατόμου.

- Ατομική και ομαδική κοινωνική υποστήριξη για ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων με ενημέρωση, πληροφόρηση σε θέματα που τους αφορούν, 

πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σύνδεση με υπηρεσίες, καλλιέργεια 

ικανοτήτων ομαδικής εργασίας, απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων κλπ.

- Αντιμετώπιση κινητικών και γλωσσικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα αυτά, με την ανάπτυξη της ψυχοκινητικότητας, τη γνωριμία με το χρόνο 

αλλά και το ρυθμό, τη βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών 

ικανοτήτων τους που θα γίνουν από τους εργοθεραπευτές και 

λογοθεραπευτές.

- Ενημέρωση σε θέματα υγείας από τη νοσηλεύτρια, τα οποία αποβλέπουν 

στην αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου και την προφύλαξη από κινδύνους.

- Εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός (απόκτηση τεχνικών 

ανεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση του εαυτού, 

προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, παιχνίδια ρόλων, διαμόρφωση 

επαγγελματικού προφίλ, αναζήτηση θέσεων εργασίας κ.λ.π.). Για την
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υλοποίηση του στόχου προβλέπεται η συνεργασία με τις υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ.

- Μεταπαρακολούθηση των ωφελουμένων: Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

της πορείας των ωφελουμένων μετά τη σύνδεσή τους με ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης, αλλά και την επαναδιατύπωση του ατομικού σχεδίου για όσους 

δεν επέτυχαν σύνδεση με ενεργητική πολιτική απασχόλησης, αφού 

εντοπισθούν οι αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίες που αφορούν στον 

κάθε ωφελούμενο.

- Ενέργειες που απευθύνονται στην κοινότητα κι έχουν ως στόχο την 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα που 

αφορούν στις ευπαθείς ομάδες, τη δημιουργία δικτύων που μπορούν να 

υποστηρίξουν άτομα που αποκλείονται, την ενεργοποίηση εθελοντών για 

στήριξη των ενεργειών και των ατόμων152

4.4. Η ελληνική πραγματικότητα
Η αναγκαιότητα της εργασίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

υποστηρίζεται από τον Wolfensberger153 για τους κάτωθι λόγους:

- Το άτομο με ειδικές ανάγκες που εργάζεται είναι γενικά, ένα πιο 

ευτυχισμένο άτομο (από αυτό που δεν εργάζεται). Η εργασία βελτιώνει 

το βαθμό αυτό-εκτίμησης και δίνει ένα αίσθημα επιτυχίας και αξίας.

- Η εργασία προσδίδει στο άτομο με ειδικές ανάγκες την εικόνα του 

ενήλικα και αυτό του προσθέτει αξιοπρέπεια στα μάτια των άλλων.

- Στη σημερινή κοινωνία, που είναι προσανατολισμένη πάνω στην 

εργασία, δημιουργούνται θετικές στάσεις απέναντι στον εργαζόμενο και 

αρνητικές σ’ αυτόν, που δεν εργάζεται. Έτσι, η κοινωνική προσαρμογή 

του ατόμου με ειδικές ανάγκες θα εν¡σχυθεί από τις στάσεις της 

κοινότητας.

- Η οικογένεια του εργαζόμενου με ειδικές ανάγκες είναι, γενικά, μία 

καλύτερα προσαρμοσμένη οικογένεια αφού η εργασία συντελεί στο να 

κάνει το άτομο με ειδικές ανάγκες πιο αποδεκτό και δημιουργούνται 

θετικές τάσεις μέσα στην οικογένεια με αντίκτυπο στο άτομο.

152 (www.disabled.gr.), 11-6-2010.
ΐ53 Wolfensberger, W., The principle of normalization in human services, Toronto, Canada: 
National Institute on Mental Retardation, (1972), σελ. 233
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- Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες ικανό για εργασία, έχει λιγότερες 

πιθανότητες να γίνει οικονομικό βάρος για την οικογένεια του ή για την 

κοινωνία.

- Ένα εργαζόμενο άτομο με ειδικές ανάγκες συνεισφέρει στην οικονομική 

ευημερία της κοινωνίας.

- Το εργαζόμενο άτομο με ειδικές ανάγκες κερδίζει μία αμοιβή, με την 

οποία μπορεί να απολαύσει τα περισσότερα από τα αγαθά, που 

απολαμβάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι.

- Η αργία οδηγεί σε μη προσαρμοστικότητα ή σε κακή προσαρμογή.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις ανταποκρίνονται πλήρως στην 

πραγματικότητα αφού το άτομο με ειδικές ανάγκες που είναι απομονωμένο σε 

κάποιο ίδρυμα ή στο σπίτι του δεν έρχεται σε επαφή μέσω του εργασιακού 

χώρου με άλλους ανθρώπους και κατά συνέπεια απομονώνεται και κοινωνικά 

και περισσότερες αρνητικές αντιλήψεις στο περιβάλλον του που είναι ήδη 

επιβαρυμένο. Έτσι, το περιβάλλον του ατόμου με ειδικές ανάγκες γίνεται και 

πιο αρνητικό και αυτό απομονώνεται όλο και περισσότερο154.

Επίσης, θα πρέπει να γίνει αναφορά ότι η εργασία πέρα απ’ όλα τα 

θετικά στοιχεία που αναφέρθηκαν ότι αποδίδει στο άτομο με ειδικές ανάγκες, 

ίσως να είναι και η μοναδική ευκαιρία που έχει να αναπτύξει κοινωνικές 

επαφές με άλλα άτομα155.

Η πραγματικότητα όμως στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική παρόλη 

την προσπάθεια του κράτους να θεσμοθετήσει και να προστατέψει την 

επαγγελματική και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. Χαρακτηριστικό των διακρίσεων που γίνονται εις βάρος των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα, είναι οι παρακάτω καταγγελίες που 

έγιναν στον Συνήγορο του Πολίτη σύμφωνα με εκθέσεις του φορέα το 2005, 

το 2006 και το 2007:

1. Πρόσβαση στον χώρο εργασίας (υπόθεση 1955/2006)
Πολίτης με αναπηρία διαμαρτυρήθηκε για την αδυναμία πρόσβασής του 

στον χώρο εργασίας του λόγω έλλειψης κατάλληλης κτιριακής υποδομής

154 Παπαϊωάννου, Σ., Κοινωνική διάσταση της νοητικής καθυστέρησης, Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τεύχος 14, Αθήνα, (1984), σελ. 17-24
155 Wehman, Ρ., Supported employment: toward equal employment opportunity for persons 
with severe disabilities, Mental Retardation, Vol. 26, No.6, (1988), σελ.34-38
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(έλλειψη ράμπας και ανελκυστήρα). Κατά τη διερεύνηση της αναφοράς156, 

ανέκυψε θέμα ερμηνείας του άρθρου 28 του ν. 2831/2000, δηλαδή αν μεταξύ 

των χώρων στους οποίους επιβάλλονται οι ειδικές κτιριακές ρυθμίσεις για τα 

άτομα με αναπηρίες, περιλαμβάνονται και βιομηχανικά κτίρια ή αποθήκες.

Η Αρχή, θεωρώντας πως θα πρέπει ο νομοθέτης να ενσωματώσει τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, απηύθυνε πρόταση 

προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α,. με την οποία ζήτησε τη διεύρυνση 

των προβλεπομένων χώρων στους οποίους επιβάλλονται οι ειδικές κτιριακές 

ρυθμίσεις για τα ΑΜΕΑ, ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις. Η πρόταση 

της Αρχής βασίζεται στο Σύνταγμα (άρθρο 21, παράγραφος 6), που ορίζει ως 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν μέτρα που 

εξασφαλίζουν και την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική - οικονομική ζωή της Χώρας, καθώς και στο άρθρο 10 του 

Ν.3304/2005. Από την εν λόγω διάταξη πηγάζει η υποχρέωση του εργοδότη 

να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα, προκειμένου τα άτομα 

με αναπηρία να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, με την 

εξάλειψη κάθε προσκόμματος προσπέλασης και την εξασφάλιση ελευθερίας 

κίνησης.

2. Αλλαγή τόπου εργασίας(Υπόθεση 10310/2006)
Εργαζόμενη σε Τράπεζα προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας 

να διερευνηθεί κατά πόσο το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

εξάντλησε τα περιθώρια ελέγχου του κατά την διερεύνηση καταγγελίας της σε 

βάρος της εργοδότριας Τράπεζας για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας 

και συγκεκριμένα για διακριτική μεταχείριση λόγω αναπηρίας. Η 

καταγγέλλουσα είχε προσληφθεί ως άτομο με αναπηρία κατ’ εφαρμογή του Ν. 

1648/1986 από την εργοδότρια Τράπεζα το έτος 1995 και τοποθετήθηκε εξ 

αρχής σε υποκατάστημα πλησίον της οικίας της. Στις 15-5-2006 της 

ανακοινώθηκε η μετακίνησή της σε άλλο υποκατάστημα της Τράπεζας, μακριά 

από τον τόπο κατοικίας της, γεγονός που θα καθιστούσε ιδιαιτέρως επαχθή τη 

μετάβασή της στον τόπο εργασίας της λαμβανομένης υπ’ όψιν της αναπηρίας 

της. Το Σ.ΕΠ.Ε. προκειμένου να εξετάσει την εν λόγω καταγγελία προχώρησε 

σε διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

156 Ετήσια Έκθεση 2006, σελ. 236.
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Κατά τη διαδικασία αυτή, η καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω 

μετακίνηση συνιστούσε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας 

καθότι έγινε κατά παραβίαση της υποχρέωσης του εργοδότη για λήψη μέτρων 

εύλογων προσαρμογών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 3304/2005 

και γενικότερα διότι συνιστούσε ενέργεια που έγινε χωρίς δίκαιη κρίση ως θα 

οφείλετο. Από την πλευρά της, η εργοδότρια Τράπεζα ισχυρίστηκε ότι ήλεγξε 

όλες τις πιθανές θέσεις που θα μπορούσε να καλύψει η προσφεύγουσα σε 

υποκατάστημα πλησίον του τόπου κατοικίας της, πλην όμως διαπίστωσε ότι 

δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Κατόπιν αυτών, η αρμόδια Επιθεωρήτρια του 

Σ.ΕΠ.Ε. έκρινε ότι δεν μπορούσε να επιτευχθεί συμβιβαστική επίλυση της 

διαφοράς και συνέστησε στην καταγγέλλουσα να προσφύγει στα αρμόδια 

πολιτικά δικαστήρια.

Κατά τη διερεύνηση της αναφοράς από τον Συνήγορο του Πολίτη 

προέκυψε ότι, σύμφωνα με τον Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205 Ρύθμιση 

εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες 

διατάξεις.) ο ρόλος του Σ.ΕΠ.Ε. είναι κατεξοχήν ελεγκτικός, με την έννοια ότι 

ελέγχει και αποφαίνεται περί της βασιμότητας ή μη κάποιας καταγγελίας για 

παραβίαση της εργατικής (ή ασφαλιστικής) νομοθεσίας και επιβάλλει κυρώσεις 

όπου δει. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. είναι κατά πολύ διευρυμένες 

σε σχέση με τη διαμεσολαβητική -  συμφιλιωτική δυνατότητα παρέμβασης ή, σε 

περίπτωση αποτυχίας αυτής, την απλή σύσταση προσφυγής στη Δικαιοσύνη. 

Ως προς το επί της ουσίας ζήτημα που αφορά την άσκηση του διευθυντικού 

δικαιώματος του εργοδότη περί μετάθεσης του εργαζομένου, αυτό περιορίζεται 

κατ’ αρχήν από τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου που απαγορεύουν 

την κατάχρηση δικαιώματος (Α.Κ. 281). Περαιτέρω, στο πεδίο εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης, η άσκηση του εν λόγω διευθυντικού δικαιώματος 

η οποία συνιστά, κατ’ αρχήν, μια φαινομενικά ουδέτερη πρακτική ενδέχεται 

εντούτοις να θέσει έναν εργαζόμενο με αναπηρία σε μειονεκτική θέση 

συγκριτικά με τους άλλους εργαζομένους που φέρουν κατά τα λοιπά τα ίδια 

βασικά χαρακτηριστικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πρακτική αυτή ισοδύναμεί 

με έμμεση διάκριση υπό την έννοια του άρθρου 7 § 1 περ. β ’ του Ν. 

3304/2005, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά από έναν θεμιτό σκοπό και 

συνιστά μέσο πρόσφορο και αναγκαίο για την επίτευξή του ή εάν ο εργοδότης 

έχει λάβει όλα τα πρόσφορα και ενδεδειγμένα μέτρα εύλογων προσαρμογών
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που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ή που αντισταθμίζονται από μέτρα 

που λαμβάνονται στο πλαίσιο πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία, όπως 

επιτάσσει το άρθρο 10 του νόμου αυτού και 21 § 6 του Συντάγματος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης αυτής, ο Συνήγορος του Πολίτη 

προέβη επίσης σε επισημάνσεις σχετικά με την αποδεικτική διαδικασία και την 

κατανομή του βάρους απόδειξης (άρθρο 14 § 1 του Ν. 3304/2005). 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι, εφόσον ο φερόμενος 

ως βλαπτόμενος ισχυρίζεται ενώπιον Διοικητικής Αρχής (Σ.ΕΠ.Ε.) ότι 

συντρέχει έμμεση διάκριση, το αντίδικο μέρος φέρει το βάρος της απόδειξης 

ότι δεν συνέτρεξαν περιστάσεις που συνιστούν παραβίαση της αρχής ή ότι 

συντρέχουν λόγοι που την δικαιολογούν (όπως είναι ο θεμιτός σκοπός κλπ). 

Έτσι, εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και 

διαπιστωθεί παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και αντιστοίχως της 

εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3304/2005, το Σ.ΕΠ.Ε. 

οφείλει να επιβάλλει στον εργοδότη το προβλεπόμενο από την κείμενη 

νομοθεσία πρόστιμο (άρθρο 16, παρ. 1, εδάφιο α’ του ν. 2639/1998). 

Αντιστοίχως, σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί αβάσιμη, θα πρέπει από 

την αποδεικτική διαδικασία να προκύπτει ότι δεν συνέτρεξαν περιστάσεις που 

συνιστούν παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή ότι συνέτρεξαν 

συγκεκριμένες περιστάσεις που την δικαιολογούν.

Εν όψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι το Σ.ΕΠ.Ε. 

δεν εξάντλησε τις αρμοδιότητές του και πρότεινε να επανεξετάσει την 

καταγγελία. Σε απάντηση, το Σ.ΕΠ.Ε ενημέρωσε την Αρχή ότι τελικώς το 

συγκεκριμένο πρόβλημα διευθετήθηκε με δικαστική απόφαση ασφ/κών μέτρων 

(Διετάχθη η επιστροφή της καταγγέλλουσας στο υποκ/μα στο οποίο εργαζόταν 

μέχρι την μετακίνησή της) και επιπλέον η καταγγέλλουσα, απαντώντας σε 

σχετικό ερώτημα, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω διερεύνηση του 

θέματος από το Σ.ΕΠ.Ε. Η αναφορά αυτή αποτέλεσε το έρεισμα για την 

περαιτέρω διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της συνεργασίας του Συνηγόρου 

του Πολίτη με το ΣΕΠΕ, αλλά και αποσαφήνισης των νέων αρμοδιοτήτων.

3. Μετάταξη σε δημόσια υπηρεσία (Υπόθεση 3429/2006)
Εργαζόμενη με αναπηρία σε θέση νοσηλευτικού προσωπικού σε 

Περιφερειακό Νοσοκομείο αιτήθηκε τη μετάταξή της σε θέση διοικητικού σε 

άλλο Περιφερειακό Νοσοκομείο. Από τη διερεύνηση της αναφοράς προέκυψε
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ότι ήδη στην θέση που κατείχε της ανατίθεντο λόγω της αναπηρίας της 

διαφορετικά καθήκοντα από τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη θέση. 

Ενόψει αυτού, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι είχε εκπληρωθεί η 

προβλεπόμενη από τον ν. 3304/05 υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές. Για 

τον λόγο αυτό, το αίτημα για μετάταξη σε άλλο νοσοκομείο κρίθηκε ότι 

υπερβαίνει την συγκεκριμένη υποχρέωση και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, 

δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας.

4. Πρόσληψη (Υπόθεση 9581/2005)
Υποψήφια για θέση νοσηλευτικού προσωπικού σε Δημόσιο Νοσοκομείο 

διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη του αιτήματος της, θεωρώντας ότι 

σχετίζεται με την αναπηρία της. Για τον λόγο αυτό, άσκησε ένσταση κατά της 

απορριπτικής απόφασης ενώπιον του ΑΣΕΠ. Κατά την εξέταση της ένστασης 

διαπιστώθηκε εσφαλμένη μοριοδότηση της ενδιαφερόμενης, η οποία μετά την 

κατ’ ένσταση κρίση κατετάγη δεύτερη στον κατάλογο των επιλαχόντων, αλλά 

τελικώς δεν προσελήφθη λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μορίων. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη από τη διερεύνηση της αναφοράς διαπίστωσε ότι η εν 

λόγω απόρριψη είναι νόμιμη και δεν συνιστά παραβίαση των ν. 3304/05.

5. Πρόσληψη (Υπόθεση 2410/2006)
Πολίτις με αναπηρία διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη της 

υποψηφιότητάς της για κατάληψη θέσης διοικητικού προσωπικού στο ΙΚΑ. Στη 

συνέχεια άσκησε εμπροθέσμως ένσταση και ο Συνήγορος του Πολίτη είχε την 

προφορική διαβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι το ζήτημα επρόκεπο 

άμεσα να διευθετηθεί. Τελικώς η ενδιαφερόμενη προσελήφθη.

6. Επαγγελματική κατάρτιση -  Συμμετοχή σε προφορικές 

εξετάσεις(Υπόθεση 3377/06)
Σπουδαστής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διαμαρτυρήθηκε για 

την άρνηση της Ακαδημίας να διενεργήσει προφορικές εξετάσεις, μολονότι ο 

ενδιαφερόμενος εμφανίζει ειδική διαταραχή του λόγου (δυσλεξία) και για τον 

λόγο αυτό η επίδοσή του στα μαθήματα δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με 

γραπτές εξετάσεις. Ειδικότερα, ο εν λόγω σπουδαστής εισήχθη λόγω 

δυσλεξίας με προφορικές εξετάσεις στη σχολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 27 του π.δ. 86/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη την παρ. 19 

του άρθρου 1 του π.δ. 26/2002 (Εξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες). Εντούτοις, παρά την αρχική εισαγωγή του με το ειδικό αυτό
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καθεστώς και με προφορικές εξετάσεις, η Διοίκηση της σχολής αρνείται τη 

διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων, καθιστώντας αδύνατη, όχι μόνον την 

ευδόκιμη φοίτηση του σπουδαστή κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, 

αλλά και την περαιτέρω συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών του στην 

Ακαδημία. Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφό του προς την Ακαδημία 

Εμπορικού Ναυτικού, ζήτησε την ειδική αιτιολόγηση της ως άνω άρνησης, 

παρά την αρχική αποδοχή της εισαγωγής του σπουδαστή με το ειδικό 

καθεστώς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα 

επισημάνθηκε ότι, τυχόν άρνηση της Ακαδημίας να διενεργήσει εξετάσεις με 

τρόπο πρόσφορο και προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις της σχολής, 

αλλά και σε τυχόν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών της, 

ενδέχεται να συνιστά έμμεση διάκριση λόγω αναπηρίας. Η διάκριση αυτή 

μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον εφόσον έχει νόμιμο έρεισμα, εξυπηρετείται 

συγκεκριμένος νόμιμος σκοπός και η πρακτική που εισάγει τη διάκριση 

εναρμονίζεται με την αρχή της αναλογικότητας και της προσφορότητας. Σε 

κάθε περίπτωση πάντως, ενδεχόμενος έμμεσος αποκλεισμός των δυσλεκτικών 

σπουδαστών από την περάτωση των σπουδών τους στην Ακαδημία 

Εμπορικού Ναυτικού με την άρνηση υποβολής τους σε προφορικές εξετάσεις, 

θα πρέπει επιπλέον να εξειδικεύει τους λόγους για τους οποίους η δυσλεξία 

συνιστά ουσιώδες και καθοριστικό κώλυμα για την επαγγελματική τους 

κατάρτιση και την μεταγενέστερη επαγγελματική τους σταδιοδρομία, 

προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υπαγωγή της διάκρισης αυτής στην 

νόμιμη εξαίρεση του άρθρου 9 του ν. 3304/05, σύμφωνα με την οποία «1. Κατά 

παρέκκλιση των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 1, δεν συνιστά 

ανεπίτρεπτη διάκριση η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται σε 

χαρακτηριστικό σχετικό με τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία, 

αναπηρία ή το γενετήσιο προσανατολισμό, το οποίο, λόγω της φύσης των 

συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του 

οποίου αυτές ασκούνται, αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική 

προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι θεμιτός και η προϋπόθεση 

ανάλογη».

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού απάντησε ότι οι διατάξεις που 

προβλέπουν την υποχρέωση παροχής ειδικής εκπαίδευσης και ειδικού 

τρόπου αξιολόγησης αναφέρονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
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εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να μην συνάγεται σχετική υποχρέωση για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι η άσκηση του ναυτικού 

επαγγέλματος, σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978 απαιτεί 

συγκεκριμένες ικανότητες στον γραπτό λόγο στις οποίες ενδεικτικά 

αναφέρονται η χρήση χειρόγραφου ημερολογίου γέφυρας/μηχανής, η 

συνομολόγηση συμβάσεων, η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων στις οποίες είναι 

πιθανόν να μην μπορούν να ανταποκριθούν άτομα με πρόβλημα δυσλεξίας, 

εάν αυτό είναι έντονο. Τέλος, η ΑΕΝ επισήμανε ότι το ναυτικό επάγγελμα 

εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 9 του ν. 3304/05. Η απάντηση κρίθηκε 

μερικώς ικανοποιητική, ο Συνήγορος του Πολίτη προτίθεται να επανέλθει με 

επισημάνσεις στο σκέλος που αφορά την εξατομικευμένη αδυναμία του 

συγκεκριμένου ενδιαφερομένου.

7. Απόλυση (Υπόθεση 9581/2005)
Πολίτις με αναπηρία σε ποσοστό 51% προσλήφθηκε στο Νοσοκομείο 

«Παπαγεωργίου» ως μέλος προσωπικού θαλάμου. Σε αίτημά της για 

χορήγηση άδειας αναπηρίας έλαβε αρνητική απάντηση από τη διεύθυνση του 

νοσοκομείου, και μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου απασχόλησής της 

απολύθηκε με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά 

της. Προφορικά, όμως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, της δηλώθηκε ότι 

απολύθηκε επειδή ήταν ανάπηρη. Στη συνέχεια, η αναφερόμενη συμμετείχε σε 

νέα προκήρυξη για την ίδια θέση και δεν επιλέχθηκε, με την αιτιολογία ότι είχε 

ήδη κριθεί ως υπάλληλος και δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στα καθήκοντά 

της. Κατέθεσε ένσταση και αναμένεται η απόφαση. Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει 

prima facie περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης (άρθρο 8, παράγρ. 1α του Ν. 

3304/2005) και αναμένει την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της 

ένστασης ή την έκδοση της σχετικής απόφασης, προκειμένου να προβεί σε 

ενέργειες προς το νοσοκομείο.

8. Περικοπές αποδοχών (Υπόθεση 7871/2005)
Πολίτης προσελήφθη σε Οργανισμό με βάση το καθεστώς των 

ποσοστώσεων που εισήγαγε ο Ν. 1648/1986 για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Τον τελευταίο χρόνο, οι προϊστάμενοι του υποκαταστήματος που υπηρετεί, δεν 

αποδέχθηκαν ιατρικά πιστοποιητικά ως δικαιολογητικά για την απουσία του 

από την εργασία, προβαίνοντας στη συνέχεια σε περικοπές αποδοχών. 

Καθώς ο αναφερόμενος επικαλείται και αποδεικνύει την έως τώρα ευδόκιμη
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υπηρεσία του, η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει prima facie υπόθεση διακριτικής 

μεταχείρισης (άρθρο 8, παράγρ. 1α του Ν. 3304/2005), απευθύνθηκε 

εγγράφως προς τον Οργανισμό και αναμένει απάντηση.

9. Πρόσβαση στον χώρο εργασίας (Υπόθεση 15589/2005)
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά ατόμου με ειδικές ανάγκες, 

που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, με θέμα τη διακοπή λειτουργίας φωτεινού 

σηματοδότη για πεζούς επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνεται καθημερινά η πρόσβασή της στην εργασία της σε αντικρινό 

νοσοκομείο. Η Αρχή υπενθύμισε στους αρμόδιους φορείς την υποχρέωση 

(άρθρο 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 3304/2005) να λάβουν μέτρα 

για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ατόμων με κινητικά προβλήματα στο 

σημείο του συγκεκριμένου σηματοδότη

10. Πρόσληψη (Υπόθεση 5410/2005)
Πολίτις, άτομο με ειδικές ανάγκες, επικαλέστηκε άμεση διάκριση εις 

βάρος της επειδή η διοίκηση υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος σε 

πόλη της επαρχίας αρνήθηκε να την προσλάβει κατ’ εφαρμογήν των 

διατάξεων του Ν. 2643/1998 «περί απασχόλησης προσώπων ειδικών 

κατηγοριών».Επειδή οι τράπεζες εξαιρούνται ρητά από το πεδίο αρμοδιοτήτων 

του Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρο 3, παράγρ. 1 του Ν. 3094/2003), η Αρχή 

διαβίβασε την αναφορά στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και στη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, προκειμένου να διερευνηθεί η αρμοδιότητά τους για εξέταση της 

υπόθεσης, ιδίως της επιτροπής, ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης157

Τα στοιχεία που υπάρχουν αναφορικά με τα ΑΜΕΑ που εργάζονται σε 

δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και OTA α’ και β’ βαθμού για το έτος 2006 είναι τα 

κάτωθι:

Από τους 885 φορείς που ερωτήθηκαν συνολικά, οι 284 απασχολούν ΑΜΕΑ 

και οι 501 δεν απασχολούν. Στους 284 φορείς εργάζονται, συνολικά, 2.232 

υπάλληλοι με αναπηρία

Οι 2.232 υπάλληλοι με αναπηρία κατανέμονται ανά κατηγορία 

εκπαίδευσης ως εξής:

157 (www.synigoros.gr), 13-6-2010.
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• 531 ανήκουν στην κατηγορία ΥΕ,

• 1.043 στην κατηγορία ΔΕ,

• 209 στην κατηγορία ΤΕ,

• 264 στην κατηγορία ΠΕ και

• 185 χωρίς να διευκρινίζεται η κατηγορία εκπαίδευσης..

Επί του συνόλου των 284 φορέων που απασχολούν άτομα με 

αναπηρία, 19 φορείς αναφέρθηκαν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

υπάλληλοι με αναπηρία στο χώρο εργασίας τους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Από αυτούς και οι 19 κάνουν αναφορά στις συνθήκες 

εργασίας, 16 φορείς αναφέρονται στην προσβασιμότητα στο χώρο εργασίας, 

16 φορείς στο ωράριο εργασίας, 11 φορείς στη χορήγηση ειδικών αδειών και 

11 φορείς σε άλλα προβλήματα ή προτάσεις.

Ειδικότερα, τα προβλήματα και οι ελλείψεις που αναφέρουν οι φορείς 

είναι τα εξής:

• Έλλειψη φωτεινού σηματοδότη με ηχητικό σήμα στις διαβάσεις 

μπροστά από την είσοδο των υπηρεσιών για τους υπαλλήλους με 

προβλήματα όρασης.

• Έλλειψη χώρων στάθμευσης οχημάτων αναπήρων στην υπηρεσία.

• Ανεπαρκής προσπέλαση και σύνδεση δρόμου -  πεζοδρομίου.

• Ανεπαρκής προσπέλαση πεζοδρομίου -  κεντρικής εισόδου υπηρεσίας.

• Έλλειψη ράμπας ή ανεπαρκής έως ακατάλληλη ράμπα, ως προς το 

πλάτος και την κλίση.

• Ανεπαρκής ανελκυστήρας (ύψος πληκτρολογίων μέσα -  έξω, 

χειρολισθήρας, τηλέφωνο άμεσης ανάγκης, διαστάσεις για αμαξίδιο).

• Έλλειψη αναβατορίου κλίμακας.

• Έλλειψη WC αναπήρων ή ύπαρξη ακατάλληλου WC

• Δυσκολία στη μετακίνηση από και προς την υπηρεσία.

• Προμήθεια υπολογιστών με ηλεκτρονικό λογογράφο για τους 

υπαλλήλους με προβλήματα όρασης.

• Έλεγχος καταλληλότητας χώρων γραφείου (π.χ. επαρκείς διαστάσεις 

για στροφή αμαξιδίου, διαρρύθμιση).

• Έλεγχος καταλληλότητας επίπλων γραφείου (προσαρμογή στο ύψος -  

πλάτος αναπηρικού αμαξιδίου).
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• Έλλειψη επαρκούς φωτεινότητας και φωτεινών σημάνσεων στους 

διαδρόμους και ακατάλληλες πόρτες (έλλειψη αυτοματοποίησης)

• Έλλειψη μεταφραστή νοηματικής γλώσσας.

• Έλλειψη κονσόλας τηλεφωνικού κέντρου για άτομα με προβλήματα 

όρασης.

• Μείωση του χρόνου της χρήσης Η/Υ.

• Άσκηση καθηκόντων αντίστοιχων της κατηγορίας και ειδικότητας και 

άρση πρόσθετων επιβαρύνσεων από την ανάθεση άλλων εργασιών.

• Υπάρχει ανάγκη ελαστικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες 

περιπτώσεις, λόγω φαρμακευτικής αγωγής.

• Να υπάρχει ελαστικότητα στην ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία.

• Να υπάρχει μειωμένο ωράριο (βραδεία προσέλευση ή πρόωρη 

αποχώρηση).

• Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής πρωινού ή απογευματινού ωραρίου.

• Να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών των ειδικών αδειών.

• Να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών των θεσμοθετημένων αδειών.

• Χορήγηση ειδικών αδειών για τακτικό ιατρικό έλεγχο.

• Χορήγηση αδειών απουσίας από την υπηρεσία περισσότερων από τις 

προβλεπόμενες για λόγους Υγείας (μεταγγίσεις αίματος -  ειδικές 

εξετάσεις)

• Να παρέχεται η δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από την 

Υπηρεσία ανάλογα με το είδος της αναπηρίας.

• Έλλειψη διευκόλυνσης μετακίνησης κατά τις περιόδους ακραίων 

θερμοκρασιακών συνθηκών.

Απόσπαση ή μετάταξη στον τόπο μόνιμης κατοικίας158

158 (www.disabled.gr), 14-6-2010.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως είδαμε κατά την διάρκεια της μελέτης μας, το πρόβλημα της 

επαγγελματικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες έχει πολλά αίτια.

Οι επαγγελματικές επιλογές των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένες και αυτό οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια της πολιτείας και 

της κοινωνίας. Παρόλο που έχει επικρατήσει η άποψη ότι αυτά τα άτομα δεν 

μπορούν να εργαστούν, εντούτοις καταδεικνύεται ότι υπάρχει η εντύπωση ότι 

δεν μπορούν να εργαστούν και η εντύπωση αυτή είναι τόσο ισχυρή που 

τελικώς επιβάλλεται.

Είναι δεδομένο ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν κάποιους 

περιορισμούς που οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν έχουν αλλά οι περιορισμοί 

αυτοί εξαλείφονται με την κατάλληλη υποστήριξη. Για παράδειγμα, ένα άτομο 

που είναι τυφλό με την κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη μπορεί να 

εργαστεί κανονικά αλλά κανένας εργοδότης δεν θα υποβάλλει την επιχείρηση 

του στην δαπάνη που απαιτείται γι’ αυτόν τον εξοπλισμό εάν δεν υπάρχουν τα 

κατάλληλα κίνητρα.

Ακόμα όμως και αν κάποιος εργοδότης προβεί στην απαραίτητη 

υποστήριξη του ατόμου με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υπάρχει και 

επιπρόσθετη υποστήριξη ώστε στο εργασιακό περιβάλλον να μπορεί να έχει 

αλληλεπιδράσεις με το υπόλοιπο προσωπικό. Τις περισσότερες φορές τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες που εργάζονται, το κάνουν απομονωμένα και δεν 

αναπτύσσουν σχέσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.

Γι’ αυτή την κατάσταση ευθύνονται όλοι. Από την μία οι συνάδελφοι 

συνήθως αντιμετωπίζουν το άτομο με ειδικές ανάγκες μέσω κοινωνικών 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων που έχουν και από την άλλη, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να έχουν κοινωνικές επαφές μαζί τους γιατί δεν 

έχουν αναπτύξει τέτοιου είδους δεξιότητες.

Κατά συνέπεια, για να μπορέσει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο 

να βρει εργασία αλλά να την διατηρήσει και να ενταχθεί κοινωνικά, θα πρέπει 

να υπάρχει παράλληλη εκπαίδευση από την παιδική ηλικία, τόσο για τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες όσο και γι’ αυτά που δεν έχουν κανενός είδους μειονεξία.
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Απαιτείται μακροχρόνια εκπαίδευση για όλους προκειμένου κάποια 

στιγμή τα άτομα με ειδικές ανάγκες να γίνονται αποδεκτά. Εκπαίδευση για τα 

ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες ώστε να γνωρίζουν τι επιλογές έχουν, να 

διαλέγουν μόνοι τους και να αναπτύσσουν πέρα από κάποιες πρακτικές 

ικανότητες, και άλλες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν 

κοινωνικά. Εκπαίδευση για τους εργοδότες και τους συναδέλφους τους για να 

μάθουν να αντιμετωπίζουν το άτομο με ειδικές ανάγκες σαν ένα άτομο που 

μπορεί να είναι το ίδιο παραγωγικό και ικανό με αυτούς και έχει τα ίδια 

δικαιώματα στην εργασία με αυτούς. Εκπαίδευση για τους γονείς και την 

οικογένεια του ατόμου με ειδικές ανάγκες που σήμερα θεωρούν ότι είναι 

ανίκανο και ότι πρέπει να το βοηθούν συνεχώς με αποτέλεσμα στο τέλος να 

γίνεται εξαρτημένο. Εκπαίδευση για την κοινωνία που πρώτα παρατηρεί την 

μειονεξία και μετά το ίδιο το άτομο και κάνει γενικεύσεις για όλα τα άτομα που 

ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών αναγκών. Εκπαίδευση για το κράτος 

που πρέπει να κατανοήσει τις ικανότητες αυτών των ατόμων καθώς και το 

δικαίωμα τους να εργαστούν και να μην περιορίζεται στα επιδόματα και τις 

παροχές φιλανθρωπικού χαρακτήρα που ενισχύει ακόμα περισσότερο την 

κοινωνική προκατάληψη και μειώνει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση 

των ίδιων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τέλος, απαιτείται εκπαίδευση για 

την ίδια την εκπαίδευση που θα πρέπει να διευρύνει ακόμα περισσότερο την 

εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να μην περιορίζεται στις 

πρακτικές ικανότητες αφού η έλλειψη άλλων δεξιοτήτων καθιστά αυτά τα 

άτομα ούτως ή άλλως δυσλειτουργικά.
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