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Εισαγωγή  
 

Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των σεμιναρίων 
και των συναντήσεων εργασίας που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του 
έργου WorkAbility. 
 
Στην αρχή του έργου η κοινοπραξία του WorkAbility είχε ορίσει ότι θα 
διεξάγονταν τρεις θεματικές ημερίδες και ισάριθμες συναντήσεις εργασίας. 
Στη δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου εκφράστηκε ωστόσο έντονα η 
ανάγκη οι ημερίδες να λάβουν έναν πιο ξεκάθαρα πρακτικό χαρακτήρα 
στον οποίο τα συμμετέχοντα άτομα με αναπηρία να μπορούν να 
συμμετάσχουν ενεργά. Για το λόγο αυτό η Τρίτη ημερίδα αντικαταστάθηκε 
από τη διοργάνωση ενός τετραήμερου σεμιναρίου που διεξήχθη σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 
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1 1ο Σεμινάριο του ερευνητικού έργου WorkAbility. 

 

«Προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 
των Ατόμων με Αναπηρία» 

 

Τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (Αμφιθέατρο 1, κόκκινο κτήριο), το 1ο Σεμινάριο 
του ερευνητικού έργου WorkAbility με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης 
και της επιχειρηματικότητας των Ατόμων με Αναπηρία». 
 
Το σεμινάριο ξεκίνησε στις 14.00 με χαιρετισμό από το συντονιστή του 
έργου καθ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους, ευχήθηκε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν με τη 
συνεργασία όλων να έχουν ουσιαστική αξία και διάρκεια. Την εκδήλωση 
χαιρέτισε επίσης ο κ. Παύλος Καζαντζίδης, διευθυντής της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης(Ε.Ε.Θ.), ο 
οποίος ανέφερε πως το Ε.Ε.Θ. επιδιώκει μέσα από τη συμμετοχή του στο 
συγκεκριμένο έργο να συμβάλει στην κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία 
κατάλληλων δομών και προϋποθέσεων, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η 
προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην αγορά 
απασχόλησης των επιχειρήσεων. 
 
Στη συνέχεια, ο καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος έκανε μία συνολική 
παρουσίαση του έργου WorkAbility, σχετικά με το αντικείμενο, τους 
στόχους, τους εταίρους, την μεθοδολογία υλοποίησης, τα πακέτα εργασίας, 
τις κύριες δράσεις και τα παραδοτέα του έργου. Τέλος, ο καθ. Αριστοτέλης 
Νανιόπουλος παρουσίασε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επιτυχή 
ολοκλήρωση των δράσεων του έργου. 
 
Στη συνέχεια, ο Δρ. Παναγιώτης Τσαλής, Δρ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ., 
παρουσίασε τη μεθοδολογία αξιολόγησης της προσβασιμότητας εργασιακών 
χώρων. Στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου εργασίας του WorkAbility θα 
αναπτυχθεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να αξιολογηθεί η 
προσβασιμότητα εργοδοτών της Κεντρικής Μακεδονίας. Η μεθοδολογία 
αξιολόγησης της προσβασιμότητας εργασιακών χώρων περιλαμβάνει τις 
παρακάτω λίστες ελέγχου: α) Λίστα ελέγχου κτιρίων – κλειστών χώρων, β) 
Λίστα ελέγχου ανοιχτών χώρων – διαδρομών και γ) Λίστα ελέγχου 
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πολιτικών – πρακτικών επιχειρήσεων. Όπως τόνισε ο Δρ. Παναγιώτης 
Τσαλής ένα μεγάλο ποσοστό ΑμεΑ εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου, για 
αυτό η μεθοδολογία αξιολόγησης με τις λίστες ελέγχου εστιάζει κυρίως σε 
τέτοιου είδους εργασιακά περιβάλλοντα.  
 
Η δικηγόρος κ. Ουρανία Σαράφογλου παρουσίασε αναλυτικά τη νομοθεσία 
που σχετίζεται με την απασχόληση των ΑμεΑ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Σε ότι αφορά στη διεθνή νομοθεσία, η κ. Σαράφογλου 
αναφέρθηκε στα παρακάτω: α) Πρότυποι κανόνες του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για την εξίσωση των ευκαιριών των ΑμεΑ, β) 
Διεθνής Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα ΑμεΑ και γ) Συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγινε αναφορά στη 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η 
κ. Ουρανία Σαράφογλου παρουσίασε επίσης με λεπτομέρεια τη σχετική 
εθνική νομοθεσία, όπως το Ν.3304/2005 για την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης, το Ν.2643/98 ο οποίος αφορά στην ποσόστωση για την 
απασχόληση των ΑμεΑ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και το Ν.4019/11, ο 
οποίος αναφέρεται στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. 
 
Η κ. Γεωργία Φύκα, Κοινωνική Λειτουργός – M.A. Disability Studies και ο 
Δρ. Προκόπης Ορφανός, Δρ. Κοινωνιολόγος, παρουσίασαν από κοινού τις 
πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με την απασχόληση των ΑμεΑ  
 
Η κ. Γεωργία Φύκα αναφέρθηκε αρχικά σε βασικούς ορισμούς, όπως 
ιατρικό/βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, 
κοινωνικός αποκλεισμός, διάκριση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απασχόληση των ΑμεΑ, από την 
Eurostat και το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την Αναπηρία, 
Academic network of European Disabilities Experts (A.N.E.D.). Βάσει των 
στοιχείων αυτών η κ. Γεωργία Φύκα έκανε μια σύγκριση ανάμεσα στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη σε θέματα αναπηρίας και απασχόλησης των ΑμεΑ 
 
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Δρ. Προκόπης Ορφανός, ο οποίος 
παρουσίασε πολιτικές και προγράμματα για την απασχόληση των ΑμεΑ σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις εθνικές 
πολιτικές έκανε αναφορά στα παρακάτω: 1) Ν.2643/1998 – Πρόσβαση 
στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑµεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών 
εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυµάτων πολέµου, 2) Προσλήψεις 
εκπαιδευτικών με αναπηρία, 3) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια, 
4) Κοινωνική οικονομία, 5) Τηλεργασία και 6) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
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για την Κοινωνική Ένταξη. Σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την απασχόληση και την αναπηρία, ο Δρ. Προκόπης Ορφανός 
έδωσε έμφαση στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά 
Δικαιώματα καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες όπως η Οδηγία 
2000/78/ΕΚ η οποία στοχεύει στη δημιουργία γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην Απασχόληση. Τέλος, αναφέρθηκε στη «Στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρονικό ορίζοντα το 2020», επισημαίνοντας ότι ως 
βασική έλλειψη στην παρούσα φάση αναγνωρίζεται η ύπαρξη ενός εθνικού 
πλαισίου πολιτικής, το οποίο θα διασφαλίζει μια αυξημένη συμμετοχή των 
ΑμεΑ, στο γενικό πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 
 
Η κ. Κυπαρισσούλα Σερέτη, Κοινωνική Λειτουργός, παρουσίασε τις δράσεις 
του Γραφείου Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο 
εργάζεται. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν από την κ. Κυπαρισσούλα 
Σερέτη τα προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας 
του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων σε 
καθένα από τα προγράμματα, ενώ παράλληλα σχολιάστηκε και η 
αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών. Στη συνέχεια η κ. Κυπαρισσούλα 
Σερέτη παρουσίασε δύο θετικά συμπεράσματα: α) Οι εργοδότες που έχουν 
μείνει ικανοποιημένοι από την ένταξη τους στο πρόγραμμα «Νέες θέσεις 
εργασίας» του Ο.Α.Ε.Δ., ενημερώνουν και άλλους εργοδότες σχετικά με το 
πρόγραμμα αυτό, με αποτέλεσμα νέες επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν 
ΑμεΑ και β) ΑμεΑ που έχουν αξιοποιήσει προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. 
δηλώνουν ότι η εργασία έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση τους και σε 
κάποιες περιπτώσεις έχει μάλιστα συμβάλει στο να βελτιωθεί η κατάσταση 
της υγείας τους. Επίσης, η κ. Κυπαρισσούλα Σερέτη έθεσε τους παρακάτω 
προβληματισμούς:  
α) Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέες θέσεις εργασίας» το οποίο 
υλοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν γίνει μόνο 145 προσλήψεις 
ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη σε σύνολο 2.080 θέσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.  
β) Πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προσλάβουν 
ΑμεΑ, αφού η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε 
ποσοστό 100% δεν επαρκεί. 
γ) Πρέπει να υπάρχουν πιο αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες παραβιάζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους των προγραμμάτων, 
με αποτέλεσμα να μην σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 
δ) Απαιτείται καλύτερος συντονισμός των δράσεων, διάλογος και 
συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς που ασχολούνται με θέματα 
απασχόλησης, τους συλλόγους και τα σωματεία που εκπροσωπούν τα ΑμεΑ 
και τους εργοδότες. 
Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του 
σεμιναρίου, όπου εκπρόσωποι συλλόγων των ΑμεΑ παρέθεσαν τις απόψεις 
τους σχετικά με το θέμα της απασχόλησης των ΑμεΑ.  
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Ο κ. Χρήστος Πολυμεράς, Κοινωνικός Λειτουργός, αφού παρουσίασε τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών και τις υπηρεσίες του σε πανελλαδικό επίπεδο, 
αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Συλλόγου στο έργο και τη διεξαγωγή της 
έρευνας ερωτηματολογίων στα μέλη του. Οι ασκούμενες κοινωνικοί 
λειτουργοί κ. Βαρβάρα Παρασκευαΐδου και κ. Θεώνη Καπανάτζε 
παρουσίασαν κάποια πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, 
χωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες – ομάδες 
στόχου: α) συνταξιούχοι, β) εργαζόμενοι, γ) άνεργοι και δ) όσοι δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ. Για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω, παρουσιάστηκαν 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, το 
εργασιακό περιβάλλον, τα μέσα αξιοποίησης εύρεσης εργασίας, τη χρήση 
ειδικού εξοπλισμού στο χώρο εργασίας και τους παράγοντες της εύρεσης 
εργασίας. 
 
Ακολούθησε μία σύντομη παρέμβαση από την κ. Φωτεινή Μπαξεβάνου, 
Εκπαιδεύτρια Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής 
Διαβίωσης ατόμων με πρόβλημα όρασης, η οποία παρουσίασε αναλυτικά ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα συγκεκριμένα άτομα. Όπως είπε η κ. 
Φωτεινή Μπαξεβάνου, ένα άτομο με προβλήματα όρασης μπορεί να 
διεκδικήσει μια θέση στην αγορά εργασίας, εάν είναι ανεξάρτητο. 
 
Ο πρόεδρος του παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Παραπληγικών, κ. Γεώργιος Αυγουστίδης, παρουσίασε το 
Σύλλογο ο οποίος αριθμεί πανελλαδικά 9.000 μέλη, με το Παράρτημα 
Μακεδονίας – Θράκης να έχει 1.300 μέλη. Τόνισε τις καθημερινές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη του συλλόγου σε ότι αφορά στη 
μεταφορά τους. Επίσης, ο κ. Γεώργιος Αυγουστίδης ανέφερε ότι ποσοστό 
95% των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία είναι άνεργοι. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να δοθούν κατάλληλα κίνητρα στους εργοδότες, προκειμένου 
να προσλάβουν ΑμεΑ Συμφώνησε με την κ. Κυπαρισσούλα Σερέτη ότι τα 
κίνητρα που παρέχονται στην παρούσα φάση δεν επαρκούν και πρέπει να 
δοθούν άλλα πιο ισχυρά, πέρα από τις επιδοτήσεις για προσβάσιμο 
εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό πρόβλημα που πρέπει να 
ξεπεραστεί είναι ο έντονος ρατσισμός που υπάρχει απέναντι στα ΑμεΑ 
Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη για υποστήριξη των ΑμεΑ με νοηματική. 
Όσον αφορά στη συμμετοχή του Συλλόγου στο έργο, η συλλογή των 
ερωτηματολογίων που δόθηκαν στα μέλη του βρίσκεται σε εξέλιξη και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. 
 
Αμέσως μετά έκανε την τοποθέτησή της η γενική γραμματέας της Ένωσης 
Κωφών Βορείου Ελλάδος (Ε.Κ.Β.Ε.), κ. Φανή Κολτσακίδου, με τη βοήθεια 
του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας κ. Σπύρου Κουζέλη. Η κυρία Φανή 
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Κολτσακίδου, αφού έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της Ένωσης 
και στα μέλη της, επεσήμανε πως η συλλογή των ερωτηματολογίων έχει ήδη 
ολοκληρωθεί και παρουσίασε χρήσιμα συμπεράσματα από την έρευνα. Για 
παράδειγμα, ανέφερε πως, βάσει των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 
που συμπληρώθηκε από μέλη της Ε.Κ.Β.Ε. στο πλαίσιο της έρευνας για τις 
συνθήκες απασχόλησής τους, προκύπτει πως οι κωφοί άνω των 50 ετών, 
όταν ήταν νεότεροι μπορούσαν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά 
εργασίας, έστω και με απολυτήριο δημοτικού, σε αντίθεση με τους 
σημερινούς νέους οι οποίοι παρότι διαθέτουν μεταλυκειακές σπουδές σε 
μεγάλο ποσοστό, δεν βρίσκουν δουλειά. 
 
Στη συνέχεια το κοινό έθεσε γενικούς προβληματισμούς αλλά και 
ερωτήματα σχετικά με την απασχόληση των ΑμεΑ Αρχικά, σχολιάστηκε 
πόσο δύσκολο είναι να ενισχυθεί η απασχόληση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, η οποία βιώνει μια βαθιά οικονομική 
κρίση, που μάλιστα συνοδεύεται από μία κοινωνική και πολιτιστική κρίση. 
Πολλοί από τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκαν στα καθημερινά 
προβλήματα και υλικοτεχνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την 
μετακίνησή τους λόγω έλλειψης προσβασιμότητας και μέσων μεταφοράς. 
Επίσης, αναφέρθηκε ότι ο θεσμός του βοηθού είναι απαραίτητος για τα 
άτομα με τετραπληγία. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η παροχή οικονομικής 
και κοινωνικής υποστήριξης από το Κράτος, ώστε τα ΑμεΑ να μπορέσουν 
να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας. 
Ένας από τους συμμετέχοντες, πρώην μέλος της Επιτροπής 
παρακολούθησης του κοινωνικού αποκλεισμού στο Υπουργείο Εργασίας, 
επεσήμανε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όσες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι 
στιγμής και τόνισε την ανάγκη για καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων 
και θεσμοθέτηση βασικών ζητημάτων που αφορούν την απασχόληση των 
ΑμεΑ. Τέθηκαν επίσης ειδικότερα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα 
εργαζομένων ΑμεΑ και σχολιάστηκε το γεγονός πως ένα σημαντικό 
ποσοστό ΑμεΑ διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά αδυνατεί να βρει 
εργασία, λόγω των προκαταλήψεων που υπάρχουν. Συνήθως οι εργοδότες 
προτιμούν να προσλάβουν ένα άτομο με αρτιμέλεια παρά ένα ΑμεΑ, αφού 
δεν υπάρχουν τα ανάλογα κίνητρα. Επίσης αναφέρθηκαν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν, ειδικότερα οι κωφοί, σχετικά με την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την πληροφόρηση, καθώς το Δημόσιο δεν επιδοτεί 
προγράμματα διερμηνείας. Κατά συνέπεια οι κωφοί αργούν ή δεν 
καταφέρνουν καθόλου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, γεγονός που 
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την εύρεση εργασίας. 
 
Οι ομιλητές έκαναν με τη σειρά τους τις δικές τους τοποθετήσεις, ώστε να 
απαντήσουν στα ερωτήματα που τέθηκαν. Αφού ολοκληρώθηκε η 
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συζήτηση, ο καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος παρουσίασε τα βασικά 
συμπεράσματα του σεμιναρίου:  
• Υφίσταται ήδη θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την απασχόληση των ΑμεΑ 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
• Ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει προγράμματα και κάνει προσπάθειες για την 

προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ, ακόμα και στη περίοδο της 
κρίσης. 

• Απαιτείται επίμονη και συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να 
αυξηθεί η απασχόληση των ΑμεΑ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
υπάρχουν πολλά εμπόδια, όμως σε βάθος χρόνου είναι δυνατόν να 
ξεπεραστούν. 

• Κρίσιμο ρόλο παίζουν τα συγγενικά πρόσωπα και το ευρύτερο 
περιβάλλον των ΑμεΑ, ώστε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στην Πολιτεία 
για την προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ. 

• Μέσω του WorkAbility οι εταίροι του έργου επιδιώκουν να συμβάλλουν 
στη διατύπωση βιώσιμων προτάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών, 
ώστε να αλλάξουν κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις και να ανοίξει ο 
δρόμος για την απασχόληση των ΑμεΑ. 

• Στα πλαίσια του έργου εφαρμόζεται μια συστηματική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ, εξετάζοντας τα 
προβλήματά στο σύνολό τους. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη οι 
ρόλοι που παίζουν διάφοροι εμπλεκόμενοι σήμερα και θα διερευνηθεί 
πώς αυτοί οι ρόλοι θα πρέπει να αναδιαταχθούν προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημερινή δύσκολη συγκυρία και να αυξηθούν οι 
πιθανότητες απασχόλησης για τα ΑμεΑ 

 
Το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 18.00, αφού πρώτα ο καθ. 
Αριστοτέλης Νανιόπουλος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους. 
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2. 1η Συνάντηση Εργασίας του ερευνητικού έργου 
WorkAbility: 

 
«Προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 
των Ατόμων με Αναπηρία» 
 
Η 1η Συνάντηση Εργασίας του έργου Workability πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 26 Απριλίου 2016, μετά από την ολοκλήρωση του 1ου Σεμιναρίου του 
έργου, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α του Α.Π.Θ. (Φουαγιέ Υπογείου, κόκκινο κτήριο). 
 
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, δηλαδή 
του Α.Π.Θ. και του Ε.Ε.Θ., εκπρόσωποι των συλλόγων ΑμεΑ  καθώς και 
ΑμεΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια ανοιχτή συζήτηση 
μεταξύ όλων των παρευρισκομένων σχετικά με την απασχόληση των ΑμεΑ. 
 
Οι κύριοι θεματικοί άξονες της συζήτησης διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
1) Καλές και κακές πρακτικές – παραδείγματα: 

 
Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν την δική τους εμπειρία, περιγράφοντας 
συγκεκριμένες καταστάσεις και επισημαίνοντας αδυναμίες, δυσκολίες και 
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.  
 
Σε γενικές γραμμές ειπώθηκε πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη διάθεση να 
προσλάβουν ΑμεΑ κυρίως λόγω των στερεοτυπικών προκαταλήψεων που 
υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, οι περισσότεροι εργοδότες 
δεν γνωρίζουν τι είδους προσαρμογές απαιτούνται για να απασχολήσουν 
ένα ΑμεΑ. Αναφέρθηκαν ακόμα παραδείγματα εργοδοτών οι οποίοι 
κρατούν ιδιαίτερα αρνητική στάση απέναντι στους εργαζόμενους με 
αναπηρία. Προκειμένου να ξεπεραστούν οι αδυναμίες αυτές απαιτείται 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργοδοτών.  
 
Ωστόσο, αναφέρθηκαν καλές πρακτικές και παραδείγματα επιχειρήσεων οι 
οποίες προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία, όπως για παράδειγμα η 
αλυσίδα σουπερμάρκετ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ». Όπως επισημάνθηκε, πολλές 
επιχειρήσεις επιδιώκουν την ένταξη ΑμεΑ στο εργατικό τους δυναμικό, 
ώστε να ενισχύσουν το κοινωνικό τους προφίλ. Σε πολλές μάλιστα 
περιπτώσεις οι σχέσεις των εργαζομένων ΑμεΑ είναι καλύτερες με τους 
εργοδότες παρά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους ή τους πελάτες. Επίσης, 
στο πλαίσιο των δράσεων του έργου WorkAbility θα γίνει διάχυση τέτοιων 
καλών πρακτικών. 
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Επιπλέον, έγινε αναφορά στην αυτοαπασχόληση ως μια αποτελεσματική 
μορφή απασχόλησης των ΑμεΑ, αφού υπάρχουν πολλά παραδείγματα ΑμεΑ 
που ίδρυσαν τη δική τους επιχείρηση και κατάφεραν να τη διατηρήσουν 
μέχρι και σήμερα (π.χ. κατάστημα με είδη τσαγιού και βότανα, 
καθαριστήριο και άλλα). 
 
Η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί επίσης μια ακόμη 
επαγγελματική διέξοδο για τα ΑμεΑ, η οποία αξίζει να διερευνηθεί. 
 
Οι ομιλητές επεσήμαναν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός κατάλληλου 
μηχανισμού επιτήρησης και όχι «ελέγχου», ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
ΑμεΑ θα απασχολούνται στις κατάλληλες θέσεις. 
Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου δικτύου το οποίο 
θα πλαισιώνεται από διάφορους φορείς, για παράδειγμα τους συλλόγους 
των εργαζομένων, τον Ο.Α.Ε.Δ., τα Επιμελητήρια και τους φορείς 
εκπροσώπησης των ΑμεΑ. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί σε σταθερή βάση 
και θα έχει ένα ρόλο εποπτικό αλλά και ταυτόχρονα ενημερωτικό και 
υποστηρικτικό, για τους εργοδότες αλλά και για τους εργαζόμενους. Το 
συγκεκριμένο δίκτυο θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών 
προτείνοντας αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα τρέχοντα προγράμματα. 
 
2) Υποστήριξη και συμβουλευτική των ΑμεΑ για την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση: 
 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων 
προγραμμάτων συμβουλευτικής απασχόλησης που θα προετοιμάζουν 
κατάλληλα τα ΑμεΑ, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας, 
προβάλλοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτουν. 
 
Διαφαίνεται ότι κάποια ΑμεΑ μπορεί να έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες 
και κλίσεις, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν επαγγελματικά. 
Για παράδειγμα αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως οι τυφλοί που 
εργάζονται ήδη ως τηλεφωνητές παρουσιάζουν ιδιαίτερα καλή απόδοση. 
 
Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει μια προσβάσιμη ηλεκτρονική 
«πλατφόρμα», η οποία θα παρέχει την δυνατότητα στα ΑμεΑ να 
ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας και να «ανεβάζουν» το 
βιογραφικό τους σημείωμα. Οι εργοδότες με τη σειρά τους θα έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογούν τα βιογραφικά σημειώματα τα οποία θα είναι 
διαθέσιμα στην «πλατφόρμα». 
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3) Επιδοματική πολιτική και απασχόληση: 
 

ΑμεΑ και εκπρόσωποι των συλλόγων τους, εξέφρασαν την άποψη ότι τα 
ΑμεΑ επιθυμούν να εργασθούν αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο 
μισθός είναι χαμηλότερος από το επίδομα. Εάν ένα ΑμεΑ βρει εργασία 
αυτομάτως το επίδομα του μειώνεται. Σε περίπτωση απόλυσης το άτομο 
αυτό αντιμετωπίζει μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες ώστε να του 
χορηγηθεί εκ νέου ολόκληρο το επίδομα. Συνεπώς, η χορήγηση επιδόματος 
λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αποτρεπτικά στο να εργαστεί ένα ΑμεΑ, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις ορισμένου χρόνου απασχόλησης ή 
πρακτικής άσκησης. Για τους παραπάνω λόγους, οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση των ΑμεΑ θα 
πρέπει να απεμπλακεί το επίδομα από την εργασία. 
 
4) Εμπόδια στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία: 

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα ΑμεΑ που παρευρίσκονταν στην 
συνάντηση μίλησαν για τις επιμέρους δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να 
βρουν εργασία όσοι είναι άνεργοι, αλλά και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά όσοι ήδη εργάζονται. Αξίζει να αναφερθούν τα 
παρακάτω σημεία: 

• Τα άτομα με κινητική αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στη 
μετακίνησή τους, λόγω σημαντικών ελλείψεων σε θέματα 
προσβασιμότητας. Για να μπορέσει ένα άτομο με κινητική αναπηρία να 
εργαστεί απαιτούνται κατάλληλες προσαρμογές του εργασιακού χώρου, 
για παράδειγμα δημιουργία προσβάσιμης τουαλέτας. 

• Οι τυφλοί, σε μεγάλο ποσοστό διαθέτουν πανεπιστημιακές σπουδές και 
έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ωστόσο συναντούν σημαντικά εμπόδια στην εύρεση απασχόλησης, λόγω 
των προκαταλήψεων που υπάρχουν. 

• Οι κωφοί αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες στο θέμα της επικοινωνίας 
και χρειάζονται ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Κατ’ επέκταση οι κωφοί 
που ήδη εργάζονται δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους 
συναδέλφους και τους εργοδότες τους. Επιπλέον, οι κωφοί 
δυσκολεύονται να βρουν εργασία γιατί κατά κανόνα δεν έχουν 
επαγγελματική κατάρτιση.  

• Οι περισσότερες ιστοσελίδες των επιχειρήσεων δεν είναι προσβάσιμες σε 
ΑμεΑ. 
 

5) Προτάσεις για προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ στα πλαίσια του 
έργου: 
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Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν επίσης ιδέες και απόψεις προκειμένου να 
βελτιωθεί η κατάσταση και να ενισχυθεί η απασχόληση των ΑμεΑ. Οι 
εκπρόσωποι των δύο εταίρων του έργου, του Α.Π.Θ. και του Ε.Ε.Θ., 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις επισημάνσεις των συμμετεχόντων 
στη συνάντηση, πρότειναν τα εξής: 

• Δημιουργία και προβολή τριών βίντεο (διάρκειας τριών λεπτών το 
καθένα), τα οποία θα παρουσιάζουν τις ανάγκες και τις ικανότητες των 
ΑμεΑ, ξεχωριστά για κάθε μορφή αναπηρίας, δηλαδή για κινητική 
αναπηρία, τύφλωση και κώφωση. 

• Δημιουργία ενός φυλλαδίου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των εργοδοτών σε θέματα αναπηρίας. 
Οργάνωση στοχευμένων ημερίδων και ενημερωτικών συναντήσεων για 
τις επιχειρήσεις με θέμα την απασχόληση των ΑμεΑ 
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3. 2ο Σεμινάριο του ερευνητικού έργου WorkAbility: 
 
«Εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στην 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα» 

 

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Καψής 
(αίθουσα «Ιωάννα»), το 2ο Σεμινάριο του ερευνητικού έργου WorkAbility 
με θέμα «Εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στην 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα». 
 
Το σεμινάριο ξεκίνησε στις 14.00 με χαιρετισμό από συντονιστή του έργου 
καθ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους, παρουσίασε εν συντομία το πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
Στη συνέχεια ο κ. Νανιόπουλος έκανε μια γενική παρουσίαση του έργου 
WorkAbility σε σχέση με το αντικείμενο του έργου, τους στόχους του, τους 
εταίρους, τα πακέτα εργασίας, τη μεθοδολογία υλοποίησης, τις δράσεις και 
τα παραδοτέα, επισημαίνοντας μάλιστα ποια από αυτά έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί στην Αρχή Χρηματοδότησης. 
 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Παύλος Καζαντζίδης, διευθυντής της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας του Ε.Ε.Θ., ο οποίος αρχικά έκανε μια παρουσίαση 
με θέμα την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Ο κ. Παύλος 
Καζαντζίδης αφού ανέλυσε την έννοια της επιχειρηματικότητας και τη 
σχέση της με την καινοτομία, αναφέρθηκε στα κίνητρα και τα 
χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία. Στη συνέχεια ο κ. Παύλος Καζαντζίδης 
παρουσίασε ένα βίντεο με θέμα τον ρόλο του Ε.Ε.Θ.  
 
Αμέσως μετά, η κ. Γεωργία Φύκα, κοινωνική λειτουργός – M.A in Disability 
Studies και ο Δρ. Προκόπης Ορφανός, Δρ. κοινωνιολόγος και σύμβουλος 
απασχόλησης παρουσίασαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην 
απασχόληση. Όπως είπε η κ. Γεωργία Φύκα, σύμφωνα με έκθεση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι κατηγορίες εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι : α) οι ανεπαρκείς πολιτικές και 
πρακτικές, β) οι αρνητικές συμπεριφορές, αντιλήψεις και στάσεις, γ) η 
έλλειψη υπηρεσιών, δ) προβλήματα σχετικά με την εξυπηρέτηση των 
ατόμων με αναπηρία από τις υπηρεσίες, ε) οι ανεπαρκείς πόροι που 
δίνονται για πολιτικές αναπηρίας, στ) η έλλειψη πρόσβασης στο δομημένο 
περιβάλλον, στις μεταφορές και την πληροφορία και ζ) η έλλειψη 
συμμετοχής, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε θέματα σχεδιασμού πολιτικής 
και λήψης αποφάσεων. Ο Δρ. Προκόπης Ορφανός αναφέρθηκε ειδικότερα 
στα εμπόδια που συνδέονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως οι 
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μέθοδοι και το υλικό που χρησιμοποιείται, ο χρόνος που μπορεί να 
αφιερώσει ο εκπαιδευτικός σε ένα ΑμεΑ και οι υποδομές. Επίσης ο Δρ. 
Προκόπης Ορφανός μίλησε για την «ετικετοποίηση» των παιδιών με 
αναπηρία και πως αυτή επηρεάζει την επίδοση τους αλλά και τις 
προσδοκίες τους. 
 
Ακολουθήσε η παρουσίαση της κ. Ελένης Στρατή, κοινωνιολόγου, ειδικής 
του ακαδημαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων για την αναπηρία (A.N.E.D. 
expert) με θέμα «Αξιολόγηση εθνικών πολιτικών απασχόλησης στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 – Προκλήσεις και προτάσεις». Η κ. Ελένη 
Στρατή παρουσίασε τις παραμέτρους αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών 
απασχόλησης καθώς και επίσημα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα 
ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας των ΑμεΑ στην Ελλάδα. 
 
Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, όπως όριζε το πρόγραμμα, ξεκίνησε το 
δεύτερο μέρος του σεμιναρίου. 
 
Ο κ. Αλέξανδρος Μουρούζης, Εμπειρογνώμων Ηλεκτρονικής 
Προσβασιμότητας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ) έκανε μια παρουσίαση με θέμα «Νέες τεχνολογίες και 
απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία». Ο κ. Αλέξανδος Μουρούζης 
ανέλυσε την έννοια της προσβασιμότητας ενός περιβάλλοντος ή 
συστήματος και αναφέρθηκε επίσης σε εναλλακτικές μορφές απασχόλησης 
οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Μίλησε για την Προστατευμένη απασχόληση, 
τα γνωστά Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια, όπου υπάρχει 
τοποθέτηση σε ένα εργασιακό περιβάλλον που προστατεύεται από τις 
συνθήκες που επικρατούν στην ανοιχτή αγορά εργασίας, όπως είναι ο 
ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις σε συγκεκριμένα τυπικά και άτυπα προσόντα, 
η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, τα εντατικά ωράρια εργασίας κ.λπ. 
Αναφέρθηκε επίσης στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση, η οποία βασίζεται 
στην υποστήριξη και τη συστηματική καθοδήγηση μέσω ενός Συμβούλου 
Εργασίας, ο οποίος εκπαιδεύει το άτομο για τα καθήκοντα μιας 
συγκεκριμένης θέσης εργασίας και στη συνέχεια το υποστηρίζει για ένα 
διάστημα και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του. Τέλος, υπάρχει η 
Προσαρμοσμένη απασχόληση η οποία βασίζεται σε ένα εξατομικευμένο 
προσδιορισμό των ιδιαίτερων ικανοτήτων, αναγκών και ενδιαφερόντων του 
ΑμεΑ και παράλληλα είναι σχεδιασμένη ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του 
εργοδότη. Η μορφή αυτή απασχόλησης παρέχει τη δυνατότητα στο ΑμεΑ, 
του αυτοπροσδιορισμού, όπου το ίδιο το άτομο μπορεί δηλαδή να διαλέξει 
την καριέρα που θέλει. Ο κ. Αλέξανδρος Μουρούζης μίλησε επίσης για τις 
εύλογες προσαρμογές, σε σχέση με τις τεχνολογίες, όπως είναι οι 
μεγεθυντές οθόνης ή τα ειδικά πληκτρολόγια με ευμεγέθη πλήκτρα κ.ά., 
ενώ ειδική αναφορά έκανε στην τηλεργασία και τις δυνατότητες που 
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προσφέρει. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Εμμανουήλ Αϊβαζέλης, Data Analyst, παρουσίασε 
αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας ερωτηματολογίου σχετικά με την 
απασχόληση των ΑμεΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. 
Ο κ. Εμμανουήλ Αϊβαζέλης παρουσίασε εν συντομία την ταυτότητα της 
έρευνας (σκοπός, διάρκεια και δείγμα) και τη δομή του ερωτηματολογίου 
που χρησιμοποιήθηκε. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες ανάλογα με την αναπηρία τους: α) κωφοί και βαρήκοοι, β) 
ημιπληγικοί, παραπληγικοί και τετραπληγικοί καιγ) τυφλοί. 
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά αλλά και κάποια γενικά 
συμπεράσματα. 
 
Η κ. Μαρία Φωτιάδου, Οικονομολόγος – Απόφοιτη Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠA.MAK.) έκανε 
μια παρουσίαση με θέμα «Εργασιακή Ένταξη Ατόμων με Κινητικά 
Προβλήματα και Συμβουλευτική Ομοτίμων». Η κ. Μαρία Φωτιάδου ανέλυσε 
την έννοια της συμβουλευτικής ομοτίμων, η οποία έχει οριστεί με πολλούς 
τρόπους, όπως είπε. Ένας από τους επικρατέστερους ορισμούς αναφέρει 
ότι η συμβουλευτική ομοτίμων είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
προθυμίας των εκπαιδευμένων, καλά προσαρμοσμένων ΑμεΑ, να 
προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης, πληροφορίες και συντροφιά σε άλλα 
ΑμεΑ που βρίσκονται στη διαδικασία της προσαρμογής. 
 
Σκοπός της συμβουλευτικής ομοτίμων είναι να προάγει τη φιλοσοφία της 
ανεξάρτητης διαβίωσης και να ενθαρρύνει τους συμβουλευόμενους να την 
ασπαστούν. Η κ. Μαρία Φωτιάδου μίλησε επίσης για τους τομείς στους 
οποίους μπορεί να συμβάλλει η συμβουλευτική ομοτίμων και για τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι ομότιμοι σύμβουλοι. Κλείνοντας 
την παρουσίαση της, επεσήμανε πως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δυστυχώς 
οι απαραίτητες δομές ώστε να παρέχει κάποιος αυτού του είδους τη 
συμβουλευτική παρέμβαση. 
 
Ο κ. Αντώνιος Ρέλλας, σκηνοθέτης – ακτιβιστής με αναπηρία, μίλησε για τα 
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα στην εργασία, καταθέτοντας την 
προσωπική του εμπειρία. Ο κ. Αντώνιος Ρέλλας τόνισε ότι υπάρχει ένα 
δυνατό αναπηρικό κίνημα το οποίο επιχειρεί να ανατρέψει διάφορες 
καταστάσεις. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ποσοστό μόλις 18% των παιδιών 
με αναπηρία πηγαίνουν στο σχολείο και μάλιστα πολλά από αυτά 
παρακολουθούν ειδικό σχολείο. Μίλησε για τη δημιουργία και την 
επικράτηση στερεοτύπων αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
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γενικότερα τα ΑμεΑ σε ότι αφορά την πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον. 
Περιέγραψε τις δυσκολίες που ο ίδιος βιώνει ως ιδιοκτήτης ενός 
περιπτέρου. Επίσης, ως μέλος της κίνησης των καλλιτεχνών με αναπηρία ο 
κ. Αντώνιος Ρέλλας αναφέρθηκε στο προεδρικό διάταγμα 370 του 1984, το 
οποίο απαγορεύει τη θεατρική εκπαίδευση των ΑμεΑ και τόνισε την ανάγκη 
να ξεπεραστούν αυτού του είδους οι αντιλήψεις και οι διακρίσεις, ώστε τα 
άτομα με αναπηρία να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. 
 
Αφού ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις έγιναν τοποθετήσεις από 
εκπροσώπους των συλλόγων με αναπηρία.  
 
Ο κ. Χρήστος Κεσόγλου, εκπρόσωπος της Περιφερειακής ένωσης της 
Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, εξέφρασε το 
ενδιαφέρον του για τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν, 
επισημαίνοντας πως ένα μεγάλο ποσοστό των τυφλών είναι συνταξιούχοι, 
καθώς από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 μέχρι και το 2002 οι τυφλοί που 
τελείωναν τη σχολή τηλεφωνητών τοποθετούνταν άμεσα σε θέσεις 
εργασίας. Σήμερα, οι νέοι που τελειώνουν κάποια σχολή πρέπει να 
περιμένουν αρκετά χρόνια μέχρι να βρουν απασχόληση. Ο κ. Χρήστος 
Κεσόγλου πρότεινε να γίνει μια έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων της 
έρευνας σε “braille”, ώστε να έχουν πρόσβαση και οι τυφλοί στα 
αποτελέσματα αυτά. 
 
Ο κ. Γεώργιος Αυγουστίδης, πρόεδρος του παραρτήματος Μακεδονίας 
Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, επεσήμανε ότι το έργο 
WorkAbility στοχευμένα αναδεικνύει το πρόβλημα της εργασιακής 
απασχόλησης των ΑμεΑ και τόνισε ότι συγκεντρώνοντας όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία μέσω των δράσεων του έργου, είναι δυνατό να 
δημιουργηθεί μια διαφορετική κατάσταση για τα ΑμεΑ και να ανοίξει ο 
δρόμος για την κοινωνικοποίηση τους. 
 
Εκπρόσωπος της Ε.Κ.Β.Ε. πήρε επίσης το λόγο και τόνισε την ανάγκη να 
επεκταθεί η έρευνα σε όλη την Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθεί μια 
συνολική εικόνα σχετικά με την απασχόληση των ΑμεΑ σε εθνικό επίπεδο. 
 
Τέλος, οι συμμετέχοντες έθεσαν διάφορους προβληματισμούς αλλά και 
ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου. 
 
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε αφού ο καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος 
ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους. 
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4. 2η Συνάντηση Εργασίας του ερευνητικού έργου WorkAbility 

 
«Εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στην 
Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα» 
 

Η 2η Συνάντηση Εργασίας του έργου Workability πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, μετά από την ολοκλήρωση του 2ου Σεμιναρίου 
του έργου, στο Ξενοδοχείο Καψής (Αίθουσα «Ιωάννα»). 
 
Στη 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 Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και ΑμεΑ. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ 
όλων των παρευρισκομένων σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
γενικότερα τα ΑμεΑ 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. 
 
Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συνάντηση εργασίας 
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 
• Η συμπεριφορά των εργοδοτών και των συναδέλφων αποτελεί ένα 

από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 
στην απασχόληση: 

 
Τα ΑμεΑ που συμμετείχαν στην συνάντηση, περιγράφοντας τις 
προσωπικές τους εμπειρίες, εξέφρασαν την άποψη ότι οι εργοδότες 
διατηρούν γενικά επιφυλακτική στάση απέναντι στους εργαζόμενους 
με αναπηρία, καθώς έχουν αμφιβολίες κατά πόσο ένα ΑμεΑ μπορεί 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας. 
Επίσης, οι εργαζόμενοι με αναπηρία θεωρούν ότι οι συνάδελφοι τους 
τις περισσότερες φορές αδυνατούν να κατανοήσουν τις ανάγκες που 
έχουν τα ΑμεΑ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε 
καθημερινή βάση. 

 
• Η εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών» στους εργασιακούς χώρους 

είναι αναγκαία για τους εργαζόμενους με αναπηρία και θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη από τους εργοδότες που απασχολούν ΑμεΑ: 
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Πολλοί από τους συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη να γίνουν 
παρεμβάσεις και προσαρμογές στον εργασιακό τους χώρο, όπως για 
παράδειγμα εγκατάσταση ειδικού λογισμικού Η/Υ για τυφλούς, 
δημιουργία προσβάσιμης τουαλέτας, τοποθέτηση κουμπιών με 
σύστημα ανάγνωσης τυφλών στα ασανσέρ κ.ά. 
 

• Οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης των ΑμεΑ είναι 
περιορισμένες: 
 
Σε γενικές γραμμές τα ΑμεΑ δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες προαγωγής 
σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν τα ίδια ή 
ακόμα και λιγότερα προσόντα. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες 
ανέφεραν, μάλιστα, ότι είναι δύσκολο να εξελιχθούν επαγγελματικά 
αφού αδυνατούν να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια. 
 

• Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρο 
και σύνθετη διαδικασία: 
 
Συνήθως προκύπτουν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα κατά τη 
διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης και ειδικότερα τα ΑμεΑ έχουν 
επιπλέον δυσκολίες σε ότι αφορά την επαφή τους με τις διάφορες 
υπηρεσίες. Για παράδειγμα, τα άτομα με κινητική αναπηρία 
αντιμετωπίζουν εμπόδια σε ότι αφορά τη φυσική πρόσβαση στα 
κτίρια και γραφεία των υπηρεσιών ενώ για τους κωφούς είναι πολύ 
δύσκολη η επικοινωνία με τους υπαλλήλους, χωρίς τη συνοδεία 
διερμηνέα. 
 

• Η ενθάρρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει 
σημαντικά στην επαγγελματική αποκατάσταση των ΑμεΑ: 
 
Τα ΑμεΑ τα οποία επιθυμούν να βρουν εργασία ή να ξεκινήσουν τη 
δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν ευκολότερα να 
πετύχουν το στόχο τους όταν έχουν την ανάλογη στήριξη και 
συμπαράσταση από την οικογένεια τους και το ευρύτερο 
περιβάλλον.  
 

• Διοργάνωση μιας ενημερωτικής δράσης ειδικά για τα άτομα με 
αναπηρία, μέσω της συνεργασίας Α.Π.Θ., Ε.Ε.Θ., Ο.Α.Ε.Δ. και 
συλλόγων ΑμεΑ: 
 
Τα ΑμεΑ που συμμετείχαν στη συνάντηση, και ιδιαίτερα οι κωφοί, 
εξέφρασαν έντονα την επιθυμία να ενημερωθούν σχετικά με τα 
διάφορα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόληση αλλά και 
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γενικότερα για την διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης, δηλαδή τα 
βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται. Για το λόγο αυτό οι εκπρόσωποι των εταίρων του 
έργου, οι εκπρόσωποι των συλλόγων ΑμεΑ και ο εκπρόσωπος του 
Ο.Α.Ε.Δ. που παρευρίσκονταν στη συνάντηση αποφάσισαν την 
υλοποίηση μιας κατάλληλης ενημερωτικής δράσης αποκλειστικά για 
τα ΑμεΑ.  
 

• Δημιουργία μιας προσβάσιμης εργαλειοθήκης “Τoolbox” στα πλαίσια 
του έργου WorkAbility: 
 
Η εργαλειοθήκη αυτή θα παρέχει ενημέρωση για τα προγράμματα 
απασχόλησης καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
αναζήτηση εργασίας και την ίδρυση μιας επιχείρησης. Η 
εργαλειοθήκη θα «στηθεί» από το Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το 
Ε.Ε.Θ., τον Ο.Α.Ε.Δ. και τους συλλόγους ΑμεΑ Θα είναι διαθέσιμη 
διαδικτυακά και θα διατηρηθεί μετά από την ολοκλήρωση του έργου. 
 

• Αξιολόγηση προσβασιμότητας εργοδοτών που δραστηριοποιούνται 
στην Κεντρική Μακεδονία: 
 
Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται επίσης η αξιολόγηση της 
προσβασιμότητας σημαντικών εργοδοτών στην Κεντρική Μακεδονία, 
μέσω της εφαρμογής κατάλληλης μεθοδολογίας, η οποία 
αναπτύχθηκε από τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων 
Μεταφορών του ΑΠΘ (Ε.Ο.Σ.Μ./Α.Π.Θ.). Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης λοιπόν οι εκπρόσωποι της Ε.Ο.Σ.Μ./Α.Π.Θ. κάλεσαν 
όλους τους ενδιαφερόμενους εργοδότες (δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις) να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. 
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5. 3o Σεμινάριο και συνάντηση εργασίας του έργου 
WorkAbility 
 

«Εύρεση εργασίας και επιχειρηματικότητα Ατόμων με 
Αναπηρία» 
 

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 συνδιοργανώθηκε από το Ε.Ε.Θ, το Α.Π.Θ. 
και το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ., σεμινάριο με 
θέμα «Εύρεση εργασίας και επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρία» στο 
πλαίσιο του ερευνητικού έργου WorkAbility.  
 
Το σεμινάριο απευθυνόταν αποκλειστικά σε ΑμεΑ. Η διάρκεια του 
σεμιναρίου ήταν 4 ημέρες και έλαβε χώρα στην αίθουσα «Μανώλης 
Αναγνωστάκης» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου).  
 
Στο περιθώριο του σεμιναρίου έλαβαν χώρα συζητήσεις και ανταλλαγές 
απόψεων ανάμεσα στους εκπροσώπους των εταίρων του έργου και των 
συμμετεχόντων συλλόγων ΑμεΑ οι οποίες λειτούργησαν στην ουσία ως το 
3ο Workshop του έργου. 
 
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
εκπροσώπους του Ο.Α.Ε.Δ. ώστε να τους επισημάνουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, να θέσουν προτάσεις, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες 
και τα προγράμματα που παρέχει ο Ο.Α.Ε.Δ. και να εργαστούν σε ομάδες 
στις θεματικές της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 
 
Αναλυτικότερα, την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τον 
Δρ. Παναγιώτη Τσαλή, Δρ. Πολ. Μηχανικό του Α.Π.Θ., για τους βασικούς 
στόχους του έργου Workability που περιελάμβαναν την ανάλυση των 
αιτιών της υποαπασχόλησης των ΑμεΑ και την ανάπτυξη πρακτικών 
εργαλείων που θα προωθήσουν την απασχόληση. Στο πλαίσιο του έργου 
επίσης πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την απασχόληση των ΑμεΑ, καταγραφή των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην απασχόληση και παρουσιάστηκαν καλές 
πρακτικές στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Τέλος, ο Δρ. 
Παναγιώτης Τσαλής, κλείνοντας την παρουσίαση του, εξήγησε τους λόγους 
που οδήγησαν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, τη 
χρησιμότητά του και την πεποίθηση της ομάδας έργου του WorkAbility ότι 
μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια μακρόχρονη συνεργασία ανάμεσα 
στον Ο.Α.Ε.Δ. και τους συλλόγους των ΑμεΑ 
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Στη συνέχεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την 
παρουσίαση της κ. Αγγελούση, συμβούλου απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. Η κ. 
Αγγελούση παρουσίασε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. και 
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τη λειτουργία και χρησιμότητα της 
ιστοσελίδας του Οργανισμού. Τους πληροφόρησε σχετικά με τον 
κλειδάριθμο του Ο.Α.Ε.Δ. και τη σημασία του, την κάρτα ανεργίας, τη 
δυνατότητα για αναζήτηση ενεργών προγραμμάτων καθώς και την 
αναζήτηση εργασίας μέσω του δικτύου EURES, για το εξωτερικό. Τέλος, 
αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες 
μέσω των ομάδων συμβουλευτικής που διοργανώνει ο Ο.Α.Ε.Δ., τη 
σημασία της διασύνδεσης αλλά και τις συνεχούς ενημέρωσης όσον αφορά 
τις παροχές και τα προγράμματα εργασίας. 
Ο κ. Ζαχαρίου, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης 
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο σύντομο χαιρετισμό 
του, αναφέρθηκε στην ουσιαστική σημασία των εξειδικευμένων workshops, 
όπως το συγκεκριμένο, και την ευαισθητοποίηση του Δήμου ως προς τα 
ΑμεΑ Ενημέρωσε ακόμη τους συμμετέχοντες για το γραφείο υποστήριξης 
εργασίας που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.  
 
Στη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου η εισηγήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. κ. Ιωάννα 
Καλύβα παρουσίασε την εισήγηση με θέμα «Συμβουλευτική Διαχείρισης 
Καριέρας». Η εισήγηση στηρίχθηκε σε δύο άξονες: α) στην θεωρητική 
ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και β) σε εργαστήριο 
ομάδας.  
 
Το εργαστήριο αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά οι συμμετέχοντες 
προσπάθησαν να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 
αντλώντας πληροφορίες, σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 
πεδίο, από το συνεργάτη τους. Στην επόμενη φάση οι συμμετέχοντες 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και συνεργάσθηκαν σε ένα υποθετικό σενάριο 
επιβίωσης.  
 
Την τρίτη μέρα του σεμιναρίου η εισηγήτρια κ. Αγγελούση ζήτησε από τους 
συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να αναφερθούν στις 
σπουδές τους και στην εργασιακή εμπειρία τους, τόσο όσον αφορά στην 
απασχόληση αυτή καθ’ αυτή όσο και τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. 
 
Στη συνέχεια η κ. Αγγελούση παρουσίασε εκτενώς δυνητικές πηγές 
αναζήτησης εργασίας, τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ένα πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα καθώς και βασικές αρχές για μια επιτυχημένη 
συνέντευξη επιλογής από δυνητικό εργοδότη. 
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Την τέταρτη, και τελευταία ημέρα, του σεμιναρίου, τους συμμετέχοντες 
υποδέχτηκε η κ. Κοΐδου, εργασιακή σύμβουλος του Ο.Α.Ε.Δ. Στην αρχή 
της ημέρας αναφέρθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν για εργασία τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και στο γραφείο Ειδικών 
Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. 
 
Εν συνεχεία, εστίασε στην επιχειρηματικότητα και την ανάλυση ευκαιριών 
που υπάρχουν στις μέρες μας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
σκεφτούν ως υποψήφιοι επιχειρηματίες και να συζητήσουν τους λόγους 
που πραγματικά τους ωθούν στο να δημιουργήσουν την δική τους 
επιχείρηση. Η κ. Κοΐδου παρουσίασε αναλυτικά τον ρόλο της 
επιχειρηματικότητας, τα κέρδη και τα οφέλη της, τη σημασία της ενίσχυσης 
της καινοτομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και τη 
συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παρότρυνε 
τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και 
να προβούν στην βελτίωση τους.  
 
Τέλος, τους προέτρεψε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες υποστήριξης 
και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τόσο των ίδιων όσο και των 
επιχειρήσεών τους, μέσω των παρεχόμενων εργαλείων επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και της έρευνας αγοράς. 
 
Εκτενή αναφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας έκανε ο κ. Παύος 
Καζαντζίδης εκ μέρους του Ε.Ε.Θ. 
 
Το κλείσιμο του τετραημέρου πραγματοποιήθηκε από τον καθ. Αριστοτέλη 
Νανιόπουλο, συντονιστή του έργου, ο οποίος ευχαρίστησε το Δήμο 
Θεσσαλονίκης και τον Ο.Α.Ε.Δ. για την υποστήριξη τους ώστε να 
πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο σεμινάριο, με την ελπίδα να 
επαναληφθεί και στο μέλλον ανάλογη δράση. Από την πλευρά του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος 
δεσμεύτηκε για τη συμβολή και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το 
Ίδρυμα, στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 
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