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2o Σεμινάριο
του ερευνητικού έργου WorkAbility
Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Καψής
το 2ο Σεμινάριο του ερευνητικού έργου WorkAbility με θέμα «Εμπόδια
που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στην απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα». Την οργάνωση του Σεμιναρίου ανέλαβε το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα
Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ Α.Π.Θ.).
Αφού πρώτα έγινε μια συνολική παρουσίαση του έργου WorkAbility, ακολούθησαν
οι παρακάτω παρουσιάσεις: α) Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ο
ρόλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, β) Εμπόδια που αντιμετωπίζουν
τα Άτομα με Αναπηρία στην απασχόληση, γ) Αξιολόγηση εθνικών πολιτικών
απασχόλησης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, δ) Νέες Τεχνολογίες
και Απασχόληση των Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες. Στο δεύτερο μέρος του
σεμιναρίου παρουσιάστηκαν πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την
απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία που διεξήχθη στο πλαίσιο του WorkAbility,
έγινε παρουσίαση της έννοιας της Συμβουλευτικής Ομοτίμων και προβλήθηκαν
οι έννοιες των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην εργασία μέσα από μια
πρακτική ματιά. Η τελευταία παρουσίαση, που έγινε από τον κύριο Αντώνη Ρέλλα,
σκηνοθέτη – ακτιβιστή με αναπηρία, αποτέλεσε το έναυσμα για συζήτηση μεταξύ
των συμμετεχόντων.
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2η Συνάντηση Εργασίας του ερευνητικού έργου WorkAbility
Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας του ερευνητικού έργου
WorkAbility. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, δηλαδή του Α.Π.Θ. και του Ε.Ε.Θ.,
εκπρόσωποι των συλλόγων ΑμεΑ, εκπρόσωπος του Γραφείου Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ καθώς και Άτομα
με Αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκομένων
σχετικά με την εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην απασχόληση. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν
βιωματικές εμπειρίες σε σχέση με την εργασία τους, είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης, συζητήθηκε
η οργάνωση των μελλοντικών δράσεων του έργου, με στόχο την προώθηση της προσβάσιμης απασχόλησης.
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2nd Seminar of the WorkAbility
research project
The second Seminar of the WorkAbility project entitled: “Obstacles that people
with disability face in employment and entrepreneurship” was implemented on
Thursday, 30 June 2016 at the Capsis Hotel in Thessaloniki.
The seminar was organized by the Professionals’ Chamber of Thessaloniki
(PCTh) and the Transport Systems Research Group of the Aristotle University
of Thessaloniki (TSRG/ AUTh).
After an overview presentation of the WorkAbility project, the following
presentations were delivered: a) Encouraging entrepreneurship and the role of the
Professional Chamber of Thessaloniki, b) Obstacles that people with disability face
in employment c) Assessing national employment policies in the frame of Strategic
Europe 2020 d) New technologies and employment of people with mobility
impairments.
At the second part of the seminar, first results of the survey conducted in the
frame of the project concerning the employment status of disabled persons were
presented, the notion of peer counselling was developed and the political and
social rights through a more practical view were examined. This last presentation,
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made by Antonios Rellas, a disabled director and activist, was the cause for
a heated discussion between the participants.

2nd Workshop of the WorkAbility research project
The second WorkAbility workshop was implemented on Friday, the 1st of July, at the same venue.
During the workshop, representatives from the Transport Systems Research Group of the Aristotle University of
Thessaloniki (TSRG/ AUTh) and the Professionals’ Chamber of Thessaloniki (PCTh), as well as representatives of the
Special Social Groups office of the Greek Manpower Organization and of associations of people with disability,
participated in a round table on employment of people with disability.
A discussion focusing on the obstacles disabled persons face during employment took place at the workshop. The
participants gave their personal views and experiences, both as employees and entrepreneurs. Finally, the next
actions of the project concerning the promotion of accessible employment were determined.
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