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Περίληψη 
 

Τα άτομα με αναπηρία αναμφισβήτητα έρχονται αντιμέτωπα με πολλά εμπόδια ως προς 

την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Έτσι, η παρούσα εργασία αποτελεί μία 

ερευνητική προσπάθεια που αποσκοπεί αρχικά στην περιγραφή διαστάσεων και 

παραμέτρων, όπως οι επαγγελματικές επιλογές, η επαγγελματική συμβουλευτική, οι 

στάσεις των εργοδοτών, που επηρεάζουν την εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με 

αναπηρία αλλά και των εμποδίων και των στρατηγικών για την εργασιακή τους ένταξη 

και ακολούθως την κοινωνική τους ενσωμάτωση μέσα από την αναζήτηση και τη μελέτη 

της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, η προβληματική που υποκίνησε τη 

διεξαγωγή της έρευνας ήταν αφ’ ενός η διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων 

και των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία και αφ’ ετέρου η διερεύνηση της τωρινής 

επαγγελματικής τους κατάστασης, της επιθυμητής αλλά και της κατάλληλης για τα άτομα 

με αναπηρία και συγκεκριμένα τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, κινητική 

αναπηρία, κώφωση, μαθησιακές δυσκολίες και οπτική αναπηρία και η σύγκρισή τους με 

τον τυπικό πληθυσμό μέσω της διενέργειας του Ερωτηματολογίου Αυτοκατευθυνόμενης 

Διερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων του Holland (SDS) 

(1994). Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν εστιάζει μόνο 

σε μια μορφή αναπηρίας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα οδήγησαν 

σε ορισμένα συμπεράσματα. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν οι επαγγελματικές επιλογές των 

ατόμων με αναπηρία ταξινομημένες με βάση τις έξι επαγγελματικές κατηγορίες του 

Holland, ενώ παράλληλα το κύριο εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί το γεγονός 

ότι τόσο για τον τυπικό πληθυσμό όσο και για τα άτομα με αναπηρία, πλην της κινητικής 

αναπηρίας και των μαθησιακών δυσκολιών, παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση και 

μικρός βαθμός συμφωνίας μεταξύ των επαγγελμάτων που ασκούν, των επαγγελματικών 
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τους φιλοδοξιών αλλά και των επαγγελμάτων που καθίστανται κατάλληλα για το κάθε 

άτομο ξεχωριστά σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο SDS. 

Λέξεις- κλειδιά: 

Άτομα με αναπηρία, ερωτηματολόγιο Holland (SDS), επαγγελματική επιλογή, 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα, στάσεις εργοδοτών, επαγγελματική αποκατάσταση 
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Abstract 
 

People with disabilities undoubtedly face many obstacles in the process of their 

vocational rehabilitation. Thus, this study represents a research effort, which initially 

unfolds the description of dimensions and factors, such as career choices, vocational 

counseling, employer’s attitudes that affect the vocational reality of people with 

disabilities and also the barriers and strategies for their vocational integration and 

subsequently their social integration through the search and study of the available 

literature. More specifically, the main purpose which incited the conduct of this study 

was the examination of vocational interests and the abilities of people with high- 

functioning autism, acquired disability, deafness, learning disabilities and visual 

impairment on the one hand and on the other hand the investigation of the present 

employment situation, the desired and also the appropriate by implementing the 

standardized Self-Directed Search Questionnaire by Holland (SDS) (1994). The present 

study is of particular interest, since it doesn’t focus only on a form of disability. The 

results of this study led to certain conclusions. In particular, identified the vocational 

choices of people with disabilities, which were classified by the six vocational categories 

of Holland’s theory, while the main finding of this study is the fact that not only for typical 

population but also for people with disabilities, except people with acquired disability and 

learning disabilities has been observed a significant deviation and a small degree of 

agreement between their current vocational situation, their vocational ambitions and the 

occupations that are anointed appropriate for each individual according to the 

questionnaire SDS. 

Keywords: 

People with disabilities, Holland’s questionnaire (SDS), career choice, career 

interests, employer’s attitudes, vocational rehabilitation 
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Πρόλογος 
 

Η επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η λήψη σχετικών αποφάσεων εντός 

αυτού του πλαισίου αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία τόσο για τα άτομα με αναπηρία 

όσο και για τον τυπικό πληθυσμό. Έτσι, η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της 

επαγγελματικής πραγματικότητας των ατόμων με αναπηρία. Ως κίνητρο για την επιλογή 

του προς μελέτη θέματος αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσο τα άτομα με αναπηρία 

επιλέγουν επαγγέλματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και κατά 

πόσο ασκούν επαγγέλματα κατάλληλα για αυτά αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η ανάδειξη της 

εργασίας τόσο για τα άτομα του τυπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα για τα άτομα με 

αναπηρία ως εφαλτήριο για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την ισότιμη συμμετοχή 

τους στον εργασιακό βίο. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών μου 

όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου. Έτσι, με την ολοκλήρωση της διπλωματικής 

εργασίας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βρίσκονταν δίπλα μου σε 

όλη τη διάρκεια αυτού του δύσκολου εγχειρήματος και χωρίς τη συμβολή τους θα ήταν 

δύσκολη η ολοκλήρωσή του.  

Έτσι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής και κυρίως τον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία 

Δόξα Παπακωνσταντίνου για την πολύτιμη βοήθειά της, για την ουσιαστική καθοδήγησή 

της, το αμέριστο ενδιαφέρον και την προσοχή της, την ανταπόκρισή της σε ό,τι 

χρειαζόμουν, συστατικά που συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της εργασίας μου. 
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των οποίων δεν θα μπορούσα να προχωρήσω την έρευνά μου αλλά κυρίως θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά όλα αυτά τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους που μου 

έκαναν την τιμή και δέχτηκαν να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν στην έρευνά μου.  

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους γονείς μου, Δημήτρη 

και Δήμητρα Αξιωτίδη, την αδερφή μου, Χρύσα Αξιωτίδου, για την αγάπη τους μα πάνω 

από όλα για την ηθική συμπαράσταση, την κατανόηση, την καθοδήγηση και την 

υποστήριξή τους όλα αυτά τα γεμάτα άγχος χρόνια του διαβάσματος. Τους ευχαριστώ εκ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εργασία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Ειδικότερα, η εργασία ή πιο ορθά το δικαίωμα των 

ατόμων με αναπηρία στην εργασία είναι το τελευταίο στάδιο της μακράς και 

πολυσύνθετης διαδικασίας αποκατάστασής τους, που επηρεάζει την κοινωνική τους 

ενσωμάτωση (Stankova & Trajkovski, 2010). Πλέον υποστηρίζεται ότι η αναπηρία δεν 

δύναται να καθίσταται ασύμβατη με την αναπηρία (Markussen, Mykletun & Røed, 2012). 

Ωστόσο, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τα άτομα με αναπηρία 

παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά εργασίας σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό (OECD, 

2010). 

Η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και σταθερής εργασίας για τα άτομα με 

αναπηρία εξακολουθεί να δημιουργεί δυσκολίες και προκλήσεις σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο (Yamamoto, Unruh, & Bullis, 2011). Έτσι, πολλά νέα άτομα και δη 

με αναπηρία εισέρχονται στον εργασιακό στίβο χωρίς πρώτα να έχουν λάβει την 

απαραίτητη προετοιμασία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δυναμικού 

εργασιακού περιβάλλοντος (Burgstahler, 2001). Επιπλέον, ερευνητικά δεδομένα 

αναδεικνύουν επανειλημμένα ότι τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζουν χαμηλότερες 

μισθολογικές απολαβές και οφέλη σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό, καθώς και 

περιορισμένες ευκαιρίες για την προώθηση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους 

(Yamamoto, Unruh, & Bullis, 2011). 

Έτσι, θα πρέπει να γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την υποστήριξη της 

εργασίας των ατόμων με αναπηρία τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη 

διαδικασία εύρεσης εργασίας, οι οποίες θα απαλείφουν τις διακρίσεις στην εργασία και 

θα ενισχύουν τις διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρία (Cimarolli & Wang, 2006). 
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Σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος υπάρχουν αρκετές θεωρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης αλλά και εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία, είτε 

εστιάζουν στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την επιλογή, είτε στην πορεία που 

ακολουθεί το άτομο ως την επιλογή του επαγγέλματος. Σαφέστερα, ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός αποτελεί ένα δομικό στοιχείο, καθώς στόχος του είναι η παροχή 

βοήθειας στο άτομο για την επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος ανάλογα με την 

προσωπικότητά του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητές του, τη 

νοημοσύνη του αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

Όπως προκύπτει, αναφορικά με την παρούσα εργασία, αρχικά επιχειρείται μια 

βιβλιογραφική διερεύνηση των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με παραμέτρους που 

επηρεάζουν κατά γενική ομολογία τόσο την επαγγελματική επιλογή όσο και την 

εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, η εργασία δομείται σε δύο 

μέρη· το πρώτο αφορά στη θεωρητική θεμελίωση της έρευνας με την ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, ενώ το δεύτερο πραγματεύεται την παρουσίαση της 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην έρευνα, δηλαδή την παρουσίαση των 

διαδικασιών, των συνθηκών και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας.  

Πιο συγκεκριμένα, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εκτείνεται σε τέσσερα 

κεφάλαια. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση της 

Τυπολογικής Θεωρίας του John Holland και του Ερωτηματολογίου της 

Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων 

(SDS) του Holland, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την υλοποίηση της 

έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων.  
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Έπειτα, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις διαστάσεις αναφορικά με την 

επιλογή κατάλληλου επαγγέλματος και δη από τα άτομα με αναπηρία. Στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο ορίζονται τάσεις και προοπτικές αναφορικά με την επιλογή επαγγέλματος και 

την είσοδο στον επαγγελματικό στίβο, περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για 

την επιλογή επαγγέλματος αλλά και τα στάδια λήψης της σημαντικής αυτής απόφαση για 

κάθε άτομο με αναπηρία. Ακολούθως, παρατίθενται και αναλύονται παράγοντες που 

φαίνεται ότι επηρεάζουν τόσο την επαγγελματική επιλογή όσο και τη σταδιοδρομία των 

ατόμων με αναπηρία. Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου γίνεται αναφορά και στο ρόλο 

της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού αλλά 

και τη συνεισφορά της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου στις διαδικασίες της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

Στο τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο επιχειρείται μια προσέγγιση αναφορικά με τις 

στάσεις και τις αντιλήψεις των εργοδοτών σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση 

των ατόμων με αναπηρία. Επιπροσθέτως, στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται οι δυσκολίες 

που εγείρονται από την πλευρά των εργοδοτών ως προς την πρόσληψη ατόμων με 

αναπηρία αλλά και οι ενδεχόμενες λύσεις που ενστερνίζονται οι εργοδότες ως προς την 

εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ενώ παράλειψη θα θεωρούνταν και η 

έλλειψη αναφοράς στο ρόλο της εργασιακής κοινωνικής στήριξης.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, το τελευταίο της θεωρητικής θεμελίωσης, 

επιχειρείται η περιγραφή των διαστάσεων της εργασιακής πραγματικότητας που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, ενώ περιγράφεται η επαγγελματική 

αποκατάσταση για τον πληθυσμό κάθε μορφή αναπηρίας ξεχωριστά. Ακολούθως, 

αναλύονται τα εμπόδια που αναδύονται ως προς την επαγγελματική απασχόληση και την 

εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ενώ παρατίθενται και κατάλληλες 

στρατηγικές, οι οποίες αποβλέπουν στην επαγγελματική αποκατάσταση και την 
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εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εργασίας 

παρατίθενται ο σκοπός της έρευνας, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι επιμέρους στόχοι 

της και τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αποσκοπεί να απαντήσει. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, το οποίο επιχειρεί 

γενικότερα την παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, των δεδομένων και των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και το οποίο αποτελείται από τρία κεφάλαια.  

Έτσι, στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναλυτική περιγραφή των 

συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν 

και του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, ενώ 

αναφέρονται και οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων. 

Κατόπιν, στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα – 

ευρήματα της έρευνας που προέκυψαν από τις στατιστικές αναλύσεις που επιλέχθηκαν, 

ενώ στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται η συζήτηση και τα συμπεράσματα που 

συνάγονται από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας. Τέλος, επιχειρείται η 

καταγραφή των συμπερασμάτων που ανέκυψαν, ενώ κατόπιν παράλληλα περιγράφονται 

οι προτάσεις για πιθανές μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες που προκύπτουν από τα 

ευρήματα και η δυνατότητα αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της επαγγελματικής επιλογής 

και εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και επιχειρείται η καταγραφή των 

περιορισμών της έρευνας. Το τελευταίο κομμάτι της παρούσας εργασίας αποτελεί η 

παράθεση των Βιβλιογραφικών Παραπομπών, ελληνικών και ξενόγλωσσων, που 

μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση της παρούσας εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κεφάλαιο 1ο: Διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, των 

κλίσεων και των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία 

1.1. Η θεωρία του Holland 
 

Η θεωρία του Holland αποτελεί ουσιαστικά μια θεωρία προσωπικότητας 

(Δημητρόπουλος, 2002), η οποία λαμβάνει υπ’ όψη της παράγοντες, όπως η 

κληρονομικότητα, το περιβάλλον καθώς και το πώς αυτοί οι παράγοντες δύναται να 

επηρεάσουν τις επαγγελματικές επιλογές ενός ατόμου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

(Amundson, Harris- Bowlsbey, & Niles, 2008).  

Η συγκεκριμένη θεωρία αδιαμφισβήτητα είναι η δημοφιλέστερη και ευρέως 

χρησιμοποιούμενη θεωρία επαγγελματικού προσανατολισμού από τους συμβούλους 

προσανατολισμού (Δημητρόπουλος, 2002 ∙ Levinson, Zeman, & Ohler, 2002), καθώς 

είναι σαφής, διευκολύνοντας μάλιστα τη διαδικασία που υλοποιείται συνολικά στα 

πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού (Δημητρόπουλος, 2002). 

Η συγκεκριμένη θεωρία, ορίζει ότι τα περισσότερα άτομα διαθέτουν μια 

«προσωπική θεωρία καριέρας», την οποία ακολουθούν και έτσι οδηγούνται σε 

επαγγελματικές επιλογές ανάλογα με τις πεποιθήσεις, τις παραδοχές, τις γνώσεις και την 

ενημέρωσή τους για δεδομένους επαγγελματικούς χώρους (Holland, 1997). Ακόμη, 

αναφέρει ότι τα προβλήματα που αναδύονται σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές 

θεωρείται πιθανό να πηγάζουν, είτε από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου 

και την ενημέρωση που έχει γύρω από τον τομέα της απασχόλησης, είτε από τις 

δυνατότητες που διαθέτει για την αποκωδικοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν 

(Reardon & Lenz, 1998). 
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Πυρήνας της θεωρίας του Holland (1997) αποτελούν τέσσερις υποθέσεις στις 

οποίες στηρίχτηκε. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις αυτές περιγράφουν πώς προκύπτουν τα 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα (Bullock, Lindsay, Braud & Reardon, 2010) και είναι οι 

εξής: 

1. Ο Holland (1997) προσδιόρισε έξι βασικούς εγγενείς 

επαγγελματικούς τύπους προσωπικότητας ή τύπους ενδιαφερόντων στους 

οποίους μπορούν να καταταγούν οι περισσότεροι άνθρωποι και οι οποίοι είναι οι 

εξής: ο Ρεαλιστικός (Realistic), ο Διερευνητικός (Investigative), ο Καλλιτεχνικός 

(Artistic), ο Κοινωνικός (Social), ο Επιχειρηματικός (Enterprising) και ο 

Συμβατικός (Conventional) και οι οποίοι καταλήγουν στο ακρωνύμιο RIASEC 

και στο διάσημο εξάγωνό του (βλ. Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1. Το Εξαγωνικό μοντέλο του Holland 

2. Αντίστοιχα, προσδιόρισε και έξι αντίστοιχα περιβάλλοντα 

εργασίας, το ρεαλιστικό, το ερευνητικό, το καλλιτεχνικό, το κοινωνικό, το  

επιχειρηματικό και το συμβατικό, όπου προσαρμόζονται οι παραπάνω τύποι 

προσωπικότητας (Holland, 1997).  

3.  Οι άνθρωποι συνήθως προτιμούν εκείνα τα περιβάλλοντα στα 

οποία τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν την προσωπικότητα και τις αξίες 

τους αλλά και να δείξουν τις ικανότητές τους (Δημητρόπουλος, 2002). 



20 
 

4. Η τελική επιλογή σταδιοδρομίας από το άτομο είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην προσωπικότητά του και τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντός του (Holland, 1997 ∙ Katsikis & Sygkollitou, 2013). 

Επιλογικά, η θεωρία του Holland θεωρείται επαναστατική με εντυπωσιακή 

δυναμική στον τομέα της επαγγελματικής ψυχολογίας και την επαγγελματική 

συμβουλευτική παγκοσμίως (Gottfredson, 1999 ∙ Osborn & Reardon, 2006)  και άκρως 

βοηθητική τόσο για τους συμβούλους σταδιοδρομίας όσο και τους συμβουλευόμενους 

(Reardon & Lenz, 1998). 

1.2. Το Ερωτηματολόγιο της Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης 

Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων (SDS) του 

Holland- Σύντομη περιγραφή του Ερωτηματολογίου 

 

Ο Holland, ακόμη, προχώρησε στη σύσταση του εργαλείου του, το οποίο είναι το 

Ερωτηματολόγιο Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων 

και Προτιμήσεων (The Self- Directed Search - SDS) που αποτελεί ενσάρκωση της 

θεωρίας του περί επαγγελματικής ανάπτυξης (Reardon & Lenz, 1999) και ένα σημαντικό 

εργαλείο για τη διερεύνηση των επαγγελματικών προτιμήσεων (Ξηρομερίτη & Μακρής, 

2000). 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τεστ 

ενδιαφερόντων, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες (Bullock et al., 2010), ενώ 

βρίσκεται και στη διαδικασία μετάφρασης και προσαρμογής και στα ελληνικά 

(Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011). Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί, να βαθμολογηθεί και να αξιολογηθεί 

από το ίδιο το άτομο.  (Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011).  
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Ο σκοπός του ερωτηματολογίου εντοπίζεται στη συμβουλευτική ως προς τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, για επαγγελματικές 

δραστηριότητες και επαγγέλματα που προϋποθέτουν τουλάχιστον την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής μέσης εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά, σκοπός του αποτελεί και η 

επαγγελματική αξιολόγηση και καθοδήγηση ατόμων που είναι ήδη ενεργά στον 

εργασιακό τομέα ή βρίσκονται σε ένα μεταβατικό επίπεδο στη σταδιοδρομία τους 

(Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011). 

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο για την υλοποίηση της έρευνας και ειδικότερα η γραπτή μορφή της 

φόρμας R του SDS, έκδοσης του 1994 (Holland, 1994) που αποτελείται από 5 κλίμακες: 

α) Τι ονειρεύτηκα να γίνω, β) Δραστηριότητες (6 κλίμακες από 11 δηλώσεις η καθεμία), 

γ) Ικανότητες (6 κλίμακες από 11 δηλώσεις η καθεμία), δ) Επαγγέλματα (6 κλίμακες από 

11 δηλώσεις η καθεμία), ε) Αυτοαξιολόγηση (2 σύνολα από 6 κλίμακες εκτίμησης, κάθε 

κλίμακα αντιστοιχεί σε έναν τύπο προσωπικότητας) , όπου το άτομο που το συμπληρώνει 

θα απαντάει με διωνυμική επιλογή  (μου αρέσει/δεν μου αρέσει, ναι/όχι). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι προηγείται η συμπλήρωση ορισμένων δημογραφικών στοιχείων (όπως π.χ. 

φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, παρούσα επαγγελματική κατάσταση), οι οποίες 

αποτελούν μέρος του ερωτηματολογίου του Holland. Ακόμη, η χρονική διάρκεια 

συμπλήρωσής του κυμαίνεται μεταξύ 30-45 λεπτών. Τέλος, η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου οδηγεί σε ένα Συνοπτικό Κωδικών Τριών Γραμμάτων, τον οποίο ο 

συμμετέχων χρησιμοποιεί ώστε να εντοπίσει στο Ευρετήριο Επαγγελμάτων, τα 

κατάλληλα για αυτόν επαγγέλματα από κάθε κατηγορία. 

Ως προς την αξιοπιστία, το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται από πολύ καλή 

αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας με δείκτες (Cronbach’s a) που κυμαίνονται από 0,69 

έως 0,91 (Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί 
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ένα έγκυρο εργαλείο και για τα άτομα με αναπηρία (Holland, 1973), καθώς έχει 

εφαρμοστεί ήδη σε άτομα με κώφωση (Furlonger, 1998), ενώ σύμφωνα με την έρευνα 

των Ξηρομερίτη και Μακρή (2000), το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα 

βοηθητικό εργαλείο ανίχνευσης των επαγγελματικών προτιμήσεων και των ατόμων με 

οπτική αναπηρία. 

Σύμφωνα με τον Κάντα (2002) το αποτέλεσμα που εξαγάγεται από την 

αξιολόγηση έχει πολύ καλή προγνωστική εγκυρότητα, ενώ το κυριότερο πλεονέκτημά 

του εδράζεται στην αρωγή που προσφέρει στο άτομο ώστε να εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα 

επαγγελματικών επιλογών πριν από τη διαδικασία του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και ως εκ τούτου να διερευνήσει και πιθανότατα να ενστερνιστεί τις 

επαγγελματικές επιλογές που προήλθαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
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Κεφάλαιο 2ο: Διαστάσεις αναφορικά με την επαγγελματική επιλογή των 

ατόμων με αναπηρία 

2.1. Τάσεις και προοπτικές αναφορικά με την επαγγελματική επιλογή των 

ατόμων με αναπηρία 

 

Η εργασία καταλαμβάνει σημαντικό χώρο στη ζωή των περισσότερων ενηλίκων 

δεδομένου ότι παρέχει τα μέσα για την οικονομική επιβίωση τόσο των ίδιων όσο και των 

οικογενειών τους, τη βίωση της εργασιακής ικανοποίησης και την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης (Jacko, Cobo, Cobo, Fleming & Moore, 2010). 

Τα αποτελέσματα της υποστηριζόμενης και της ανταγωνιστικής εργασίας είναι 

σημαντικά σε όρους οικονομικών κερδών, ευρύτερης κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

εργασιακής ικανοποίησης (Cimera, 2008, 2007 ∙ Ruef & Turnbull, 2002). 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στα νεαρά άτομα με αναπηρία, καθώς σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα 

συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους τυπικού πληθυσμού εργάζονται λιγότερο, ενώ 

παράλληλα συμμετέχουν σε λιγότερες εθελοντικές δράσεις (King, Baldwin & Evans, 

2005). Όπως προκύπτει, θεωρείται βαρύνουσας σημασίας να εντοπιστούν οι αιτίες αυτής 

της πραγματικότητας και κυρίως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρία κατά τη διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης εργασίας (Lindsay, 2011), αλλά 

και προηγουμένως κατά την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης. 

Θεωρητικά, η επιλογή συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής 

κατεύθυνσης καθίσταται ελεύθερη, μολονότι η ελευθερία αυτή μπορεί να περιοριστεί 

όταν η επιλογή πραγματοποιείται μέσα σε ένα ορισμένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο 

(Κασσωτάκης & Μαρμαρινός, 2002). Πολλοί θεωρούν ότι τα άτομα κατά πλειοψηφία, 

και δη τα άτομα με αναπηρία, όταν βρίσκονται μπροστά σε μια εκπαιδευτική ή 
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επαγγελματική επιλογή εξετάζουν ενδελεχώς εκτός από παραμέτρους, όπως η 

ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων και κλίσεων και τις κοινωνικοοικονομικές 

απολαβές που απορρέουν από κάθε επιλογή με αποτέλεσμα να παρατηρείται απόκλιση 

ως προς τις επιθυμίες και την τελική επιλογή (Παπάς, 2002). 

Ακόμη, έχει υποστηριχτεί ότι ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν 

γενικότερα τη διαδικασία επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας έχει άμεσο αντίκτυπο 

στην εφαρμογή της επαγγελματικής απόφασης (Germeijs & Verschueren, 2007), ενώ 

κάθε απόφαση εντός αυτού του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού πλαισίου δύναται να 

επηρεάσει κάθε μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική απόφαση. 

2.2. Η επιλογή του επαγγέλματος και η είσοδος στην επαγγελματική ζωή 
 

Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να επιλέξει το κατάλληλο επάγγελμα για αυτόν 

και μάλιστα σε μικρή ηλικία, γεγονός που αποτελεί μία από τις δυσκολότερες, 

σοβαρότερες και καθοριστικότερες αποφάσεις στη ζωή του και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

ατόμων με αναπηρία (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000). Η επαγγελματική επιλογή αποτελεί 

μια διαδικασία, η οποία καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στη ζωή των ενηλίκων, ενώ 

θεωρείται μια προσωπική επιλογή που υπαγορεύεται από πολλούς παράγοντες και 

ουσιαστικά είναι αυτή που οδηγεί στην επιλογή αγοράς εργασίας (La Grow & Daye, 2005 

∙ Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000 ∙ Πατινιώτης, 2002).  

Σύμφωνα με τoν Parsons, η ιδανική επαγγελματική επιλογή πηγάζει από την 

αντιστοίχιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός ατόμου, όπως είναι οι ικανότητες, η 

προσωπικότητα και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο με επαγγελματικούς παράγοντες, όπως οι 

οικονομικές απολαβές και ο εργασιακός χώρος, ώστε τελικά να επιτευχθεί ο στόχος, που 

είναι η επαγγελματική επιτυχία και ακολούθως η επαγγελματική ανέλιξη. Aκόμη τονίζει 
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ότι η επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης ενέχει περισσότερο άγχος από ότι η εύρεση 

απλά μιας θέσης εργασίας (Kazuyuki & Kuo-lin, 2006). 

Η επαγγελματική επιλογή είναι μια διαδικασία που ακολουθεί μια πορεία φάσεων 

και σταδίων και εναρμονίζεται με το σύνολο των εμπειριών, των γνώσεων και των 

διαθέσιμων από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο πληροφοριών. Ουσιαστικά, η 

επαγγελματική επιλογή δεν αποτελεί μια αυτοτελή πράξη, αλλά ένα σύνολο πολυετών 

και αέναων διεργασιών και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με βιώματα και εμπειρίες σε 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2007). Έτσι, η οργάνωση 

της διαδικασίας επιλογής επαγγέλματος είναι ορθό να εναποθέτεται σε ένα δίαυλο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος θα καθοδηγηθεί τον ενδιαφερόμενο στην 

απόκτηση εκείνων των προσόντων που θα του εξασφαλίζουν την άσκηση κάποιου 

επαγγέλματος (Πατινιώτης, 2002).  

Ειδικότερα, τα νεαρά άτομα με αναπηρία καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές 

προκλήσεις και εμπόδια κατά την επιλογή επαγγελματικής πορείας και τη μετάβασή τους 

από το σχολικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας. Έτσι, θα πρέπει ήδη να έχουν αποκτήσει 

και καλλιεργήσει δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η λειτουργία της κριτικής 

σκέψης για την αξιολόγηση ενδεχόμενων εναλλακτικών λύσεων (Crudden, 2012), η 

λήψη αποφάσεων, η ηγεσία, η επικοινωνιακή ικανότητα. Επιπροσθέτως, ένα σημαντικό 

κομμάτι αποτελούν οι κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση των στεγανών που 

διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις σε ευρύτερο πλαίσιο για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

και της αυτοπεποίθησης αλλά και οι δεξιότητες ανεξάρτητης καθημερινής διαβίωσης, 

που αφορούν τον προσδιορισμό των εύλογων προσαρμογών που πρέπει να γίνουν για ένα 

υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον αλλά και παράγοντες, όπως η προσωπική υγιεινή, 

ο προσανατολισμός, η κινητικότητα αλλά και η ενδυμασία (Crudden, 2012). Τέλος, τα 

άτομα με αναπηρία οφείλουν να διαθέτουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 
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γνώσεις, αρχικά για τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας αλλά και ικανότητες και 

ενδιαφέροντα σχετικά με την επαγγελματική κατεύθυνση που επέλεξαν, ούτως ώστε να 

κινητοποιηθούν, να θέσουν στόχους και να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους (Benz, 

Lindstrom & Yovanoff, 2000 ∙ Crudden, 2012 ∙ McDonnall & Crudden, 2009 ∙ Shaw, 

Gold & Wolffe, 2007). 

Συμπερασματικά, η έκθεση των παιδιών σε μια ποικιλία πραγματικών 

εργασιακών περιβαλλόντων για την απόκτηση πρώιμων εργασιακών εμπειριών και η 

διερεύνηση των πιθανών επαγγελματικών σταδιοδρομιών θεωρείται κρίσιμη. Η πρώιμη 

παρέμβαση για τον σχεδιασμό της επαγγελματικής επιλογής με τη συνδρομή του 

οικογενειακού πλαισίου διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επιλογή επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και είναι σκόπιμο να γίνεται πριν την ηλικία των δεκαέξι ετών (Crudden, 

2012 ∙ McDonnall, 2011), ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που 

επιτάσσει το εκάστοτε επαγγελματικό πλαίσιο. Επιλογικά, με αυτό τον τρόπο θα μπορούν 

να αλλάξουν, εφόσον το επιθυμούν, επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς ωριμάζουν και 

διευρύνουν τους ορίζοντες και τα ενδιαφέροντά τους με την πάροδο του χρόνου. 

2.3. Διαδικασία και λήψη επαγγελματικής απόφασης 
 

Τα νεαρά άτομα, καθώς προχωρούν σε μια σημαντική μετάβαση από τον 

δομημένο τρόπο ζωής του σχολείου στον λιγότερο δομημένο εξωτερικό κόσμο, 

χρειάζονται γνώση και καθοδήγηση για τη διερεύνηση, τον σχεδιασμό και τη λήψη 

αποφάσεων για το επαγγελματικό τους μέλλον, καθώς τους περιμένει ο άγνωστος γι’ 

αυτά χώρος της εργασίας (Nathan & Hill, 2006 ∙ Punch, Creed & Hyde, 2005), ενώ 

παράλληλα θα κληθούν να λάβουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις εντός αυτού 

του πλαισίου. Ωστόσο, η διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία πολλά άτομα αντιμετωπίζουν εμπόδια και 
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δυσκολίες που τους εμποδίζουν να προχωρήσουν στην κατάλληλη απόφαση (Gati & 

Saka, 2001). 

Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων και ειδικότερα 

επαγγελματικών διακρίνεται από τη δική της διαδικασία και από τα δικά της στάδια 

(Μαλικιώση - Λοΐζου, 2002). Σύμφωνα με την «προσέγγιση του Parsons» αναπτύσσονται 

τρία στάδια τα οποία ακολουθούνται ώστε το άτομο να προχωρήσει στη σωστή επιλογή 

επαγγέλματος. Τα στάδια είναι τα εξής: 

1. Η ουσιαστική και σαφής κατανόηση του εαυτού, δηλαδή των ταλέντων, των 

ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των προσωπικών περιορισμών. 

2. Η γνώση αναφορικά με τις απαιτήσεις και τις προοπτικές που αναδύονται σε 

διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, όπως τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα, οι κάθε είδους απολαβές, οι ευκαιρίες, οι προϋποθέσεις επαγγελματικής 

επιτυχίας και ανέλιξης. 

3. Ο σωστός συσχετισμός των δύο αυτών κατηγοριών δεδομένων (Amundson et 

al., 2008 ∙ Nathan & Hill, 2006). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Germeijs & Verscheueren (2006), διακρίνονται έξι 

πτυχές ως προς τον πυρήνα της διαδικασίας επαγγελματικής απόφασης: 1) ο 

προσανατολισμός προς την επιλογή, δηλαδή η συνειδητοποίηση της ανάγκης για λήψη 

απόφασης και η κινητοποίηση για συμμετοχή στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 

απόφασης, 2) η αυτοδιερεύνηση, δηλαδή η συγκέντρωση πληροφοριών για τον εαυτό 

μας, 3)η ευρεία διερεύνηση του περιβάλλοντος, δηλαδή τη συλλογή πληροφοριών για 

εναλλακτικές επιλογές σταδιοδρομίας, 4) διερεύνηση σε βάθος του περιβάλλοντος, 

δηλαδή η συλλογή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις περιορισμένες εναλλακτικές 

επαγγελματικές επιλογές σταδιοδρομίας και 5) η λήψη απόφασης, δηλαδή η πρόοδος 
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αναφορικά με την επιλογή εναλλακτικών λύσεων και 6) η δέσμευση, δηλαδή η 

ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και η προσκόλληση σε μια συγκεκριμένη εναλλακτική λύση. 

Κατά τη διαδικασία της λήψης απόφασης προϋποτίθεται μια σχέση α)μεταξύ των 

πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας των ατόμων αναφορικά με την ικανότητά τους για 

εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την επαγγελματική επιλογή, β) της 

έκβασης των προσδοκιών τους σχετικά με τη σημασία της απόφασή τους ως προς την 

επιτυχία μελλοντικών επαγγελματικών αποφάσεων, γ) τη διερεύνηση της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και των επαγγελματικών τους στόχων και δ) τις 

επαγγελματικές συμπεριφορές τους, όπως ο σχεδιασμός και η διερεύνηση (Punch et al., 

2005). 

Συμπερασματικά, η λήψη κατάλληλων επαγγελματικών αποφάσεων προϋποθέτει 

την παροχή βοήθειας από έναν ικανό σύμβουλο. Ακολούθως, αφού πλέον η αντίληψη  

«μια δουλειά για μια ζωή» δεν υφίσταται, το άτομο θα πρέπει να διαθέτει δια βίου 

δεξιότητες λήψης αποφάσεων, τις οποίες θα ενεργοποιήσει για να προβεί σε κατάλληλες 

επαγγελματικές επιλογές. Ακόμη, η λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει ευθύνη την οποία 

αναλαμβάνουν τα οποία που λαμβάνουν την απόφαση, καθώς η επαγγελματική 

συμβουλευτική δύναται να συμβάλλει στην ανάληψη και τη διαχείρισή της, ενώ και από 

την πλευρά των εργοδοτών προκύπτει η απαίτηση για διαχείριση της αυτοεξέλιξής τους. 

Έτσι τα άτομα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για δημιουργία ή εκμετάλλευση των 

πιθανών επαγγελματικών ευκαιριών που θα προκύψουν (Amundson et al., 2008). 

Επιλογικά, ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν γενικότερα όλη τη διαδικασία 

λήψης επαγγελματικής απόφασης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εφαρμογή της 

ειλημμένης απόφασης για τη σταδιοδρομία τους (Germeijs & Verschueren, 2007) γι’ 

αυτό είναι απαραίτητο να δίνεται η δέουσα σημασία. Έτσι, το άτομο λαμβάνοντας υπ’ 

όψη  τις διαθέσιμες πληροφορίες από την αξιολόγηση του εαυτού του, των ιδιοτήτων, 
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των χαρακτηριστικών, των δεδομένων καταστάσεων, των προσώπων και των πραγμάτων 

που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μαζί του, προχωρά στη λήψη απόφασης και 

μετατρέπει την ειλημμένη απόφαση σε συναίσθημα (Παπάνης και λοιποί, 2007). 

2.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή και τη 

σταδιοδρομία των ατόμων με αναπηρία 

 

Αν και η επιλογή επαγγέλματος και ως εκ τούτου η είσοδος στην αγορά εργασίας 

αποτελεί εξέχοντα δείκτη της επαγγελματικής επιτυχίας συχνά τα άτομα με αναπηρία 

αποφοιτούν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τα απαραίτητα εφόδια προς αυτή την 

κατεύθυνση (Carter, Austin & Trainor, 2012). Μια σημαντική δράση, λοιπόν, για την 

επαγγελματική προετοιμασία αποτελεί o προσδιορισμός των παραγόντων που αφ’ ενός 

σχετίζονται με την επαγγελματική επιλογή και ακολούθως με την επιτυχή επαγγελματική 

σταδιοδρομία για τα άτομα με αναπηρία και αφ’ ετέρου αποτελούν αναγκαία 

προϋπόθεση για τον έγκυρο και έγκαιρο σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικού 

προσανατολισμού και προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης (Carter et al., 

2012 ∙ Giesen & Cavenaugh, 2012 ∙ McDonnall, 2011). 

Ειδικότερα, η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μια διαδικασία που εξαρτάται από 

την προσωπικότητα του ανθρώπου σε συνάρτηση με το κοινωνικό του περιβάλλον 

(Παπάνης και λοιποί, 2007). Έτσι, δημογραφικά στοιχεία και ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες φαίνεται ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές και τις ευκαιρίες των 

ατόμων με αναπηρία, όπως και τον τυπικό πληθυσμό (Shaw et al., 2007). Τα 

δημογραφικά στοιχεία αφορούν το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τη διεύθυνση κατοικίας, το κοινωνικοοικονομικό status και τη 

μορφή και τη σοβαρότητα της αναπηρίας, τον αριθμό και τη σοβαρότητα των πρόσθετων 

αναπηριών (Giesen & Cavenaugh, 2011 ∙ Boeltzig, Timmons & Butterworth, 2008 ∙ 
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Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor & Swank, 2003), ενώ τα ψυχοκοινωνικά αφορούν 

στοιχεία, όπως ο αυτοπροσδιορισμός (McDonnall & Crudden, 2009) και το κέντρο 

ελέγχου (locus of control) (McDonnall & Crudden, 2009 ∙ Saks & Ashforth, 1999). 

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή και 

παράλληλα παρέχουν στήριξη για την αναζήτηση, την εύρεση, την προσαρμογή και την 

παραμονή στο εργασιακό περιβάλλον για τα άτομα με αναπηρία αποτελούν η θετική 

κοινωνική στήριξη και οι προσδοκίες από την οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα 

(Blacher, Kraemer & Howell, 2010 ∙ Cimarolli & Wang, 2006 ∙ Crudden, 2002 ∙ Crudden 

& McBroom, 1999 ∙ Crudden, Sansing & Butler, 2005 ∙  McDonnall, 2005 ∙ Kirchner, 

Johnson & Harkins, 1997). Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με έρευνες οι μητέρες και 

οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν τα άτομα με οπτική αναπηρία αλλά και κώφωση και τους 

παρέχουν εμπειρίες επιτυχίας (Crudden & McBroom, 1999 ∙ Foster & MacLeod, 2004 ∙ 

Lifshitz, Hen & Weisse, 2007). 

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή επαγγέλματος και την 

μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, αποτελεί το 

επίπεδο των ακαδημαϊκών σπουδών που έχουν ολοκληρώσει τα άτομα με αναπηρία 

καθώς το υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο αποτελεί απαρέγκλιτο παράγοντα για 

επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία (Bell & Mino, 2015 ∙ Benz et al., 2000 ∙ 

Cimarolli & Wang, 2006 ∙  Giesen & Cavenaugh, 2012 ∙ McDonnall, 2005 ∙ McDonnall 

& Crudden, 2009 ∙ Rosenthal, Chan, Wong, Kundu & Dutta, 2006 ∙  Shaw et al., 2007 ∙ 

Wolfee & Spungin, 2002). Ακόμη, η εκπαίδευση και η ευχέρεια στη χρήση διάφορων 

μορφών της βοηθητικής τεχνολογίας αποτελεί ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των 

ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό τους περιβάλλον ως προς τη διεκπεραίωση των 

καθηκόντων τους και όχι μόνο (Crudden, 2002 ∙ Kirchner et al., 1997 ∙ McDonnall, 2011 

∙ McDonnall & Crudden, 2009). 
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Στο ίδιο πλαίσιο, η εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια φοίτησης στο σχολείο 

(Carter et al., 2012 ∙ Giesen & Cavenaugh, 2012 ∙ McDonnall, 2011 ∙ McDonnall & 

Crudden, 2009), τα προγράμματα μετάβασης από το σχολικό πλαίσιο στην αγορά 

εργασίας (Burgstahler, 2001 ∙  Shandra & Hogan, 2008 ∙ McDonnall, 2011), η πρόσβαση 

των ατόμων με αναπηρία σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης στο 

πλαίσιο της αποκατάστασης (Bell & Mino, 2015 ∙ Kohler & Field, 2003) αποτελούν 

παράγοντες που συνδέονται με επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακόμη, 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σύμβουλο και το 

άτομο με αναπηρία στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και 

αποκατάστασης (Giesen & Cavenaugh, 2012 ∙ McDonnall, 2005), στις διαδικασίες 

εύρεσης εργασίας και  στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εργασίας 

(Rosenthal,Chan, Wong, Kundu & Dutta, 2006), στη βοήθεια για την απόκτηση 

εργασιακών ικανοτήτων (Kirchner et al., 1997), στην εργασία από την έναρξη της 

αναπηρίας (McDonnall, 2005), στην ικανότητα για ανεξάρτητη μετακίνηση και εργασία 

(Crudden et al., 2005∙ Crudden & McBroom, 1999 ∙ Golub, 2003), στις στάσεις των 

εργοδοτών απέναντι στα άτομα με αναπηρία (Crudden & McBroom, 1999 ∙ Crudden et 

al., 2005 ∙ McDonnall, O’Mally & Crudden, 2014) και τέλος στην ικανότητα 

επαγγελματικής αυτοπροώθησης, στις εργασιακές δεξιότητες που διαθέτει το άτομο με 

αναπηρία και τα ιδιαίτερα στοιχεία του χαρακτήρα (Wolfee & Spungin, 2002). 

Καταλήγοντας, όλα τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία που ωθούν τα άτομα με αναπηρία 

στη σωστή επιλογή επαγγελματικού χώρου αφ’ ενός και στην  επαγγελματική 

αποκατάσταση και ένταξη αφ’ ετέρου. 

Συμπερασματικά, όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι θα 

πρέπει να αναγνωριστούν ως θεμέλια για την επιτυχημένη επιλογή επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας αλλά και την επιτυχημένη πορεία εντός του επαγγελματικού χώρου, αλλά 
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και συμπληρωματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δράσεις- κλειδιά για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και 

επαγγελματικής αποκατάστασης. 

2.5. Επαγγελματική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

για τα άτομα με αναπηρία 

 

Τα άτομα με αναπηρία και δη οι νέοι, οι οποίοι μεταβαίνουν από την ολοκλήρωση 

της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας και το σύστημα 

επαγγελματικής αποκατάστασης αντιμετωπίζουν πληθώρα προκλήσεων καθ’ όλη τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Όπως προκύπτει, άκρως σημαντική καθίσταται η αρωγή 

και η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης για να βοηθήσουν τα νέα άτομα 

με αναπηρία σε αυτή τη διαδικασία (Crudden, 2012), η οποία είναι δυσχερής και απαιτεί 

υπομονή και επιμονή. 

Ειδικότερα, η επαγγελματική συμβουλευτική αποτελεί έναν όρο ο οποίος 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία παρέχεται 

βοήθεια σε ένα άτομο για την αποκρυστάλλωση των σκέψεων και των συναισθημάτων 

του, την υπερπήδηση των δυσχερειών και των εμποδίων που αντιμετωπίζει και την 

κατανόηση πτυχών του εαυτού του (Malikiosi- Loizos & Ivey, 2012). Επίσης, αποτελεί 

μια διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι καθίστανται ικανοί για την αναγνώριση και 

την εφαρμογή των δυνατοτήτων τους ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την διευθέτηση θεμάτων γύρω από αυτή (Nathan 

& Hill, 2006). 

Ο γενικότερος στόχος της επαγγελματικής συμβουλευτικής για τα άτομα με 

αναπηρία είναι η παροχή βοήθειας, ώστε να καταστούν ικανά για εργασία και η ενίσχυση 

του συναισθήματος της υψηλής αυτεπάρκειας. Ακόμη, η επαγγελματική συμβουλευτική 
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για τα άτομα με αναπηρία εδράζεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, όπως η εκτίμηση 

χαρακτηριστικών που συνθέτουν την προσωπικότητα, η εκμάθηση των δεξιοτήτων για 

την εργασιακή προσαρμογή, η επαγγελματική ανάπτυξη, η δοκιμαστική εργασιακή 

εμπειρία αλλά και η παροχή συμβουλευτικής καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 

τοποθέτησης (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, Αλεξοπούλου, Αργυροπούλου, Δρόσος & 

Ταμπούρη, 2008). Ουσιαστικά, η διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής 

στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση και την οικονομική τους αυτονομία και 

ανεξαρτησία (Παπάνης και λοιποί, 2007). 

Υποστηρίζεται ότι η επαγγελματική καθοδήγηση αποτελεί μια διαδραστική 

διαδικασία ανάμεσα στον σύμβουλο και στην προκειμένη περίπτωση τα άτομα με 

αναπηρία βοηθώντας τα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, να διαχειριστούν 

κρίσιμες καταστάσεις και ως εκ τούτου να ενισχύσουν την ικανότητα τους για να ζήσουν 

μια λειτουργική ζωή (Malikiosi- Loizos & Ivey, 2012), αφού προηγηθεί η αναγνώριση 

και ο προσδιορισμός των ατομικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία  μέσα από 

διαδικασίες και παρεμβάσεις με επικεφαλής τον σύμβουλο επαγγελματικού 

προσανατολισμού (Barlow, Wright & Cullen, 2002). Ακόμη, οι σύμβουλοι θα πρέπει να 

λάβουν υπ’ όψη τους ότι παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική τάξη και η 

μορφή αναπηρίας επηρεάζουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες των ατόμων με αναπηρία (Nathan & Hill, 2006). 

Κατόπιν, οι σύμβουλοι επαγγελματικής αποκατάστασης θα πρέπει πρώτα να 

αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που αφορούν συμπεριφορές, αντιλήψεις και διαδικασίες, οι 

οποίες περιορίζουν την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να διαπρέψουν στο 

εργασιακό τους περιβάλλον (Gilbride, Stensrud, Ehlers, Evans & Peterson, 2000). Προς 

αυτή την κατεύθυνση ο επαγγελματικός σύμβουλος οφείλει στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής καθοδήγησης του συμβουλευομένου να του παρέχει τον απαραίτητο 
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χρόνο, τη σταθερή υποστήριξη και τις κατάλληλες δεξιότητες, στοιχεία που είναι 

απαραίτητα ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσει μια εικόνα και μια καλύτερη 

αντίληψη των δυνατοτήτων του προκειμένου να έχει μια ικανοποιητική διαβίωση και να 

είναι σε θέση να αλληλεπιδρά τις διαστάσεις της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του με 

τους υπόλοιπους τομείς της ζωής του (Nathan & Hill, 2006). 

Τέλος, o επαγγελματικός σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και 

πληροφόρηση αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική που ακολουθείται 

για τα άτομα με αναπηρία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περικλείει κάθε μορφή 

αναπηρίας, τις διαθέσιμες εργασιακές θέσεις στην αγορά εργασίας, τα μοντέλα 

επαγγελματικού προσανατολισμού, τον αντίκτυπο των κοινωνικών στερεοτύπων στην 

αυτοεκτίμηση των ατόμων με αναπηρία, τους τρόπους συνεργασίας με άλλες 

εμπλεκόμενες ειδικότητες, την ανάπτυξη των εργασιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων 

ανεξάρτητης καθημερινής διαβίωσης, αναζήτησης και εύρεσης εργασίας (Παπάνης και 

λοιποί, 2007). 

2.5.1. Η συμβολή της τεχνολογίας στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και 

τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

 

Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι οι εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών είναι 

ραγδαίες και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό όλους τους τομείς της ζωής μας. Πλέον 

παρατηρούμε ότι οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν ενσωματωθεί και έχουν 

επηρεάσει και το χώρο της συμβουλευτικής και των υπηρεσιών που προσφέρει (Watts, 

2002). Εντός αυτού του πλαισίου, ειδικότερα, φαίνεται ότι συνδέουν την έρευνα με την 

πράξη, αποτελούν τα θεμέλια για τη διάδοση νεωτεριστικών αντιλήψεων και πρακτικών, 

την εμβάθυνση σε θέματα συμβουλευτικής και προσανατολισμού και αποτελούν μέσο 
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για την ανάπτυξη διεθνών δικτύων και συνεχούς συνεργασίας (Σιδηροπούλου- 

Δημακάκου και λοιποί, 2008). 

Όπως προκύπτει, η ταχύτατη ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου ως προς την 

παροχή πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων μορφών συμβουλευτικής. 

Η εφαρμογή, έτσι, της συμβουλευτικής μέσω της χρήσης του διαδικτύου περιλαμβάνει 

αφ’ ενός τη χρήση του υπολογιστή και αφ’ ετέρου δίνει τη δυνατότητα στους συμβούλους 

να επικοινωνούν με τους συμβουλευόμενους από απόσταση. Η επικοινωνία δύναται να 

καταστεί δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προγραμμάτων συνομιλίας (chat-

based) και προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης (video-based) (National Board for Certified 

Counselors, 2006). 

Οι νέες τεχνολογίες πλέον έχουν τη δυνατότητα αν όχι να εξαλείψουν τουλάχιστον 

να μειώσουν όλων των ειδών τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα άτομα με 

αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες τεχνολογίες μέσω του Διαδικτύου και των 

δυνατοτήτων που προσφέρει, όπως πολυμεσικά περιβάλλοντα, πολυαισθητηριακές 

παρουσιάσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ομάδες συζήτησης στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικά 

κοινωνικά δίκτυα, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, η οποία προωθεί την επιτυχημένη 

συμβουλευτική διαδικασία με απώτερο στόχο την εργασιακή ένταξη των ατόμων με 

αναπηρία (Παπάνης και λοιποί, 2007). 

Τα διαδικτυακά συστήματα και οι ιστότοποι μπορούν να φανούν αποτελεσματικοί 

προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε τρεις τομείς: α) στην αξιολόγηση ενδιαφερόντων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών που συνδέονται με την εργασία και τύπων 

προσωπικότητας αναφορικά με τις επαγγελματικές επιλογές μέσω της διαχείρισης και 

της ερμηνείας τεστ και ερωτηματολογίων (Amundson et al., 2008 ∙ Τσιαπαρίκου, 2014), 

β) στις αναζητήσεις σε μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων για τον προσδιορισμό 
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εναλλακτικών επιλογών και γ) στην παροχή πληροφοριών που θα καταστούν χρήσιμες 

καθ’ όλη τη διάρκεια της επιλογής και του σχεδιασμού της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας αναφορικά με επαγγέλματα, πηγές χρηματοδότησης ή επιδότησης, 

εργοδότες, σύνταξη βιογραφικού, συνεντεύξεις (Amundson et al., 2008), δ) στην 

παρακολούθηση της εξέλιξης του χρήστη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού 

της σταδιοδρομίας με τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου (portfolio) και τη σύνδεση 

υπηρεσιών ανθρώπινης και ηλεκτρονικής μορφής, ε) στην παροχή οδηγιών αναφορικά 

με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και στ) στη σύνδεση πηγών, οι οποίες μπορούν να 

προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στο σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

(Τσιαπαρίκου, 2014). 

Η συμβουλευτική μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών δεν καθίσταται 

απαραίτητα πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με την προσωπική, αλλά μπορεί να 

θεωρηθεί είτε μια εναλλακτική είτε μια συμπληρωματική μορφή στήριξης σε αυτές που 

ήδη υπάρχουν (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, 2008). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου παρέχει τη δυνατότητα για άμεση 

επαφή του συμβουλευόμενου με τον σύμβουλο ανά πάσα στιγμή που αντιμετωπίζει 

κάποιο πρόβλημα, την οικοδόμηση σχέσης ανεξάρτητα από παράγοντες, όπως η ηλικία, 

το φύλο, η εμφάνιση και τέλος, σχετικά με τους συμβούλους, τούς δίνει τη δυνατότητα 

για περισσότερη άνεση στη δουλειά τους, ελευθερία για τη δόμηση του προγράμματός 

τους και μικρότερο αριθμό ακυρώσεων των συνεδριών (Σιδηροπούλου- Δημακάκου και 

λοιποί, 2008).  

Αντίθετα, όμως, αυτού του είδους η συμβουλευτική εγείρει ορισμένους 

προβληματισμούς, όπως η απουσία της λεκτικής επικοινωνίας, που δημιουργεί 

προβλήματα στη συμβουλευτική σχέση, η πιθανότητα να προκύψουν παρεξηγήσεις και 

παρερμηνείες, ενώ ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που παρέχεται δύναται να 
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κατακλύσει τους συμβουλευόμενους, οι οποίοι ίσως αδυνατούν να τον διαχειριστούν με 

αποτέλεσμα να απογοητευτούν. Ακόμη, οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν τη 

συμβουλευτική μέσω διαδικτύου είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ηθικά διλήμματα και 

κινδύνους (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008). Ωστόσο, προς αυτή την κατεύθυνση 

υπάρχουν κανόνες και κώδικες δεοντολογίας που υπαγορεύουν στους συμβούλους 

οδηγίες και αρχές για σωστή επαγγελματική συμπεριφορά (Σιδηροπούλου-Δημακάκου 

και λοιποί, 2008). 

Συμπερασματικά, η χρήση διαδικτυακών συστημάτων για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα βοηθητική ως προς τη διαδικασία 

σχεδιασμού σταδιοδρομίας για άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν τη δυνατότητα 

επεξεργασίας πληροφοριών, μάθησης μέσω της τεχνολογίας, ενώ οι ανάγκες τους 

σχετίζονται με την αξιολόγηση, την αναζήτηση σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων και την 

εύρεση των απαιτούμενων πληροφοριών. Ωστόσο, για να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία η 

χρήση αυτού του είδους συμβουλευτική, θα πρέπει ο σύμβουλος του επαγγελματικού 

προσανατολισμού πρωταρχικά να εντοπίσει τις ανάγκες του συμβουλευόμενου και το 

στυλ μάθησής του και φυσικά ο ίδιος να διαθέτει επαρκείς γνώσεις αναφορικά με τα 

ηλεκτρονικά συστήματα, να αναθέτει εργασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ενώ θα πρέπει να συνεχίζει την παροχή βοήθειας προς τον 

συμβουλευόμενο, ώστε να μετατρέψει τα δεδομένα που συνέλεξε σε πληροφορίες που 

θα τον οδηγήσουν στη λήψη απόφασης (Amundson et al., 2008). 
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Κεφάλαιο 3ο: Στάσεις και αντιλήψεις των εργοδοτών σχετικά με την 

επαγγελματική απασχόληση των ατόμων με αναπηρία 

3.1. Στάσεις των εργοδοτών απέναντι στην αναπηρία 

 

Η εργασία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανεξάρτητη διαβίωση ιδιαίτερα για 

τα άτομα με αναπηρία, καθώς αποδεικνύεται ότι κατά πλειοψηφία δύνανται να 

εργαστούν ανταγωνιστικά, όπως ακριβώς και οι συνάδελφοί τους και να συνεισφέρουν 

στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία (Mcloughlin, 2002).  

Οι στάσεις των εργοδοτών απέναντι στα άτομα με αναπηρία διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο τόσο για την πρόσληψη όσο και την αντιμετώπισή τους εντός του 

εργασιακού πλαισίου (McDonnall et al., 2014 ∙  Morgan & Alexander, 2005), ενώ 

χαρακτηρίζονται και κρίσιμες για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία (Kaye, Jans & Jones, 2011). Τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες που 

σχετίζονται με τις στάσεις και τις εμπειρίες των εργοδοτών από την εργασία των ατόμων 

με αναπηρία είναι συγκεχυμένα (McFarlin, Song & Sonntag, 1991). 

Είναι γνωστό ότι ακόμη και σήμερα ευδοκιμεί στους εργασιακούς κόλπους το 

φαινόμενο του ενστερνισμού αρνητικών στάσεων από την πλευρά των εργοδοτών προς 

την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που αποτελεί σημαντικό 

εμπόδιο ως προς την επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάστασή τους (Gilbride et al., 

2000).  

Αρχικά, μια μερίδα εργοδοτών διστάζει να προχωρήσει στην πρόσληψη ατόμων 

με αναπηρία (Chi & Ou, 2004) λόγω των προσωπικών τους στάσεων, οι οποίες 

εμφανίζονται ως απόρροια της έλλειψης εκπαίδευσης ή της υποχρηματοδότησης για 

εκπαίδευση και επιμόρφωση αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου εξοπλισμού (La 

Grow & Daye, 2005). Επιπρόσθετα, οι αρνητικές τους στάσεις πιθανόν να πηγάζουν από 
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την άγνοιά τους σχετικά με το τι δύνανται τα άτομα με αναπηρία να προσφέρουν και πώς 

μπορούν να ενσωματωθούν ουσιαστικά στο εργασιακό περιβάλλον (McFarlin et al., 

1991). Ακόμη, η ελλιπής γνώση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση όχι μόνο των εργοδοτών 

αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου γενικότερα για την αναπηρία, τις 

ικανότητες και τις δυνατότητες,  αλλά και τους τρόπους που τα άτομα με αναπηρία 

μπορούν να διεκπεραιώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα αποτελούν αιτιολογίες 

άρνησης πρόσληψης των ατόμων με αναπηρία και ειδικής μεταχείρισης σε αντίθετη 

περίπτωση (Leonard, 2002 ∙ McDonnall et al., 2014 ∙ Mcloughlin, 2002 ∙ O'Day, 1999 ∙ 

Wolffe & Spungin, 2002 ). 

Η ειδική μεταχείριση στο εργασιακό περιβάλλον αναδεικνύεται από τους 

εργοδότες ως επιχείρημα για τη μη πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. Σαφέστερα, η ειδική 

μεταχείριση που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία αποτελεί ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο που ποικίλει ανάλογα με τον εργοδότη, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

εργαζομένου (Chan, McMahon, Cheing, Rosenthal & Beyzak, 2005 ∙ O’ Day, 1999 ∙ 

Wolffe & Spungin, 2002) αλλά και τη μορφή της αναπηρίας του (Unger, 2002 ∙ Zissi, 

Rontos, Papageorgiou, Pierrakou & Chtouris, 2007) και αφορά κυρίως την άρνηση 

πρόσληψή τους εξαιτίας της αναπηρίας τους, την άρνηση υλοποίησης των απαιτούμενων 

προσαρμογών στο χώρο εργασίας αλλά και την απόλυσή τους (Chan et al., 2005). 

Ωστόσο, ευρήματα ερευνών αναφέρουν ότι πολλοί εργοδότες κάνουν μια 

συντονισμένη προσπάθεια για την πρόσληψη ατόμων με οπτική αναπηρία και την 

ενσωμάτωσή τους στο εργατικό δυναμικό τους (Candela & Wolffe, 2002 ∙ Golub, 2003). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Levy, Jessop, Rimmerman & Levy (1992) παρατηρούνται 

ευνοϊκές στάσεις ως προς την πρόσληψη ατόμων με νοητική αναπηρία και άλλες 

αναπηρίες, καθώς επωφελούνται τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος και θετικές 

όψεις ως προς την εργασιακή απόδοση των ατόμων με αναπηρία (McFarlin et al., 1991), 
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ενώ οι εργοδότες που έχουν υψηλές προσδοκίες από τα άτομα με αναπηρία που 

εργάζονται στις επιχειρήσεις τους συνεισφέρουν στην επαγγελματική επιτυχία των 

εργαζομένων τους (Crudden et al., 2005).  

Αν και οι εργοδότες αναφέρουν ότι είναι λιγότερο πιθανό να συνεργαστούν με 

άτομα με οπτική αναπηρία (Gilbride et al., 2000), λόγω της άποψής τους για τη μη 

ικανοποιητική ολοκλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την έρευνα των Wolfee 

& Candela (2002), αυτό οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας εργασίας μαζί τους, ενώ όσο 

συχνότερη είναι η άμεση επαφή μαζί τους και όσες περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες 

αποκομίζουν, τόσο θετικότερη άποψη διαμορφώνουν (McDonnall et al., 2014 ∙ Wolfee 

& Candela, 2002). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι εργοδότες, οι οποίοι 

έχουν προχωρήσει στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρία διάκεινται θετικά στο να 

προβούν στην επαναπρόσληψη ατόμων με αναπηρία και στο μέλλον (Gilbride, Stensrud, 

Vandergoot & Golden, 2003 ∙ Wolffe & Candela, 2002 ∙ Unger, 2002 ∙ Gilbride et al., 

2000 ∙ Levy et al., 1992).  

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς υπερθεματίζει την ανάγκη 

συνεργασίας των εργοδοτών με άτομα με αναπηρία σε εργασιακό επίπεδο προσφέροντας 

έτσι την ευκαιρία για την καταπάτηση των αρνητικών στάσεων και των στερεότυπων 

(Hartnett, Stuart, Thurman, Loy & Batiste, 2011 ∙  Kaye et al., 2011). Τέλος, εργοδότες 

με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και εργοδότες μεγάλες επιχειρήσεις πρόσκεινται πιο 

θετικά σε ενδεχόμενη πρόσληψη ατόμων με αναπηρία (Chi & Qu, 2004). 

3.2. Αγκυλώσεις και λύσεις από την πλευρά των εργοδοτών για την 

εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία 

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Hernandez, Keys & Balcazar (2000), αν και οι 

εργοδότες εξέφρασαν θετικές απόψεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία, η προθυμία για 



41 
 

πρόσληψη τους κατέστη περιορισμένη λόγω των ανησυχιών τους ως προς τις εργασιακές 

ικανότητές τους και τις απαιτούμενες  προσαρμογές στον εργασιακό χώρο. 

Οι εργοδότες, όπως προκύπτει, αγνοούν τις διαθέσιμες διευκολύνσεις που 

μπορούν να γίνουν στο εργασιακό περιβάλλον με τη μορφή της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, των προσαρμοστικών τεχνικών ή περιβαλλοντικών προσαρμογών, οι οποίες 

ενεργοποιούν ένα άτομο με αναπηρία να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά τα εργασιακά 

του καθήκοντα (McDonnall, O'Mally & Crudden, 2014). Οι λύσεις για την υπερπήδηση 

των εμποδίων στο εργασιακό περιβάλλον χωρίζονται, σύμφωνα με τη μελέτη των 

Crudden, et al. (2005), σε δύο ευρείες κατηγορίες: α) σε αυτές που απευθύνονται 

απευθείας στην εκπαίδευση των εργοδοτών για την αναπηρία και πώς αυτή επηρεάζει τη 

λειτουργικότητά τους και β) σε αυτές που στοχεύουν στην ενίσχυση των επαφών μεταξύ 

των εργοδοτών και των εργαζομένων. 

Παρά τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εργοδότες συνεχίζουν να εκφράζουν 

ανησυχίες σχετικά με τη συνθετότητα και τις δαπάνες των προσαρμογών που πρέπει να 

γίνουν, τα θέματα ασφάλειας και την κοινωνική ασφάλιση, τις πιθανές υπέρμετρες 

καθυστερήσεις ως προς τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και τη δυσκολία που θα 

αντιμετωπίσουν στη λήξη της συνεργασίας τους με τα άτομα με αναπηρία σε περίπτωση 

που η παραγωγικότητά τους δεν είναι ικανοποιητική (Wolfee & Candela, 2002). 

Ο καλύτερος τρόπος ώστε ένας εργοδότης να βελτιώσει τις αντιλήψεις του 

απέναντι στα άτομα με αναπηρία και έτσι να ενθαρρυνθεί και να προχωρήσει στην 

πρόσληψη ατόμου με αναπηρία είναι η ενημέρωσή του για την υποστηρικτική τεχνολογία 

και τις διευκολύνσεις που μπορούν να γίνουν στο εργασιακό περιβάλλον (McDonnall, et 

al., 2014). Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργοδοτών μέσα από προγράμματα 

συμβουλευτικής για τον τρόπο που η αναπηρία επιδρά σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
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αλλά και η ενθάρρυνση των εργοδοτών να έρθουν σε επαφή και να αλληλεπιδράσουν με 

άτομα με οπτική αναπηρία αποτελεί μία αποτελεσματική στρατηγική- πρόταση από τους 

συμβούλους της αποκατάστασης για να μειωθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες τους 

(Crudden, et al., 2005 ∙ Wolfee & Crudden, 2002). 

Ακόμη, οι εργοδότες θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να συζητούν με τους 

πιθανούς εργαζομένους για τις ικανότητές τους, τα προσόντα ακόμη και την αναπηρία 

τους. Πολλές φορές μάλιστα είναι σημαντικό να ζητούν μια προπαρασκευαστική περίοδο 

εργασίας πριν την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, η οποία θα περιλαμβάνει εθελοντική εργασία, ημιαπασχόληση ή εξοικείωση 

με την εργασία μέσα από υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ ορισμένοι 

ταυτόχρονα θα εντάσσονται τόσο σε μια εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στον ίδιο τον 

εργασιακό χώρο. Η μείωση της περιττής γραφειοκρατίας, η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ 

των εργαζομένων και άλλων επαγγελματιών για την υποστήριξη και τις απαιτούμενες 

προσαρμογές, η παροχή βοήθειας για την εργασιακή ενσωμάτωση και η ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμων σχέσεων με την κοινότητα (Crudden, et al., 2005) και η δημιουργία 

δικτύου εργοδοτών όπου οι εμπειρότεροι είναι πρόθυμοι να λειτουργήσουν ως μέντορες 

και μοντέλα ρόλων για τους πιθανούς εργοδότες (Wolffe & Candela, 2002) αποτελούν 

βήματα προς την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. 

Οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στην 

εργασία τους υιοθετούν ορισμένες στρατηγικές για την εργασιακή τους ένταξη και την 

προώθηση της ανταγωνιστικής εργασίας, ενώ εκτιμούν ιδιαίτερα την αξία του 

μοιράσματος των εμπειριών τους από την πρόσληψη και τη συνεργασία τους με άτομα 

με αναπηρία (Wolfee & Candela, 2002). 
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Οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν στα άτομα με αναπηρία ένα βοηθητικό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον (Capella-McDonnall, 2005 ∙ Crudden, et al., 2005 ∙ Forrester-

Jones, Jones, Heason, & Di'Terlizzi, 2004), πρόσβαση σε υποστηρικτικές εργασιακές 

συμβουλευτικές δομές, οι οποίες θα στοχεύουν στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των 

ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό τους πλαίσιο (Forrester-Jones et al., 2004). 

3.3. Εργασιακή Κοινωνική Στήριξη 
 

Έρευνες έχουν αναδείξει τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τα εμπόδια που  

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία τόσο ως προς την εύρεση όσο και τη διατήρηση 

της εργασίας τους (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). Ένας σπουδαίος 

παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η παροχή κοινωνικής στήριξης στα 

άτομα με αναπηρία εντός του εργασιακού πλαισίου. 

Με τον όρο «κοινωνική στήριξη» γενικότερα νοείται η μορφή της βοήθειας που 

κάθε άτομο λαμβάνει ή προσδοκά ότι θα λάβει από τα άτομα με τα οποία 

συναναστρέφεται (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010 ∙ Reinhardt, Boerner & 

Horowitz, 2006). Σύμφωνα με την εργασία των Deelstra et al. (2003), η εργασιακή 

κοινωνική στήριξη, η οποία αποτελεί κατηγορία της κοινωνικής στήριξης, ορίζεται ως « 

οι πράξεις των άλλων στο εργασιακό πλαίσιο που είναι βοηθητικές ή που ενδέχεται να 

είναι βοηθητικές», και περιλαμβάνει πληθώρα διαπροσωπικών συμπεριφορών μεταξύ 

των εργαζομένων, οι οποίες φαίνεται να ενισχύουν την ψυχολογική και τη 

συμπεριφορική λειτουργικότητά τους (Harris, Winskowski & Engdahl, 2007). 

Επιπρόσθετα, η εργασιακή κοινωνική στήριξη ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο τα άτομα 

αντιλαμβάνονται ότι η προσωπική τους ευημερία ενισχύεται από παράγοντες της 

εργασίας τους (Eisenberger, Singlhamber, Vandenberghe, Sucharski, & Rhoades, 2002 

∙ Ford, Heinen & Langkamer, 2007). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116443/#R15
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Σύμφωνα με τους Hill, Bahniuk, Dobos & Rouner (1989) η εργασιακή κοινωνική 

στήριξη διακρίνεται σε 4 κατηγορίες : α) τη στήριξη που αφορά τα εργασιακά καθήκοντα 

και συγκεκριμένα την κατανομή αυτών και την ανταλλαγή ιδεών β) τη στήριξη σχετικά 

με την επαγγελματική σταδιοδρομία, που έγκειται στην παροχή επαγγελματικών 

συμβουλών από άτομα με μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία  γ) τη στήριξη που σχετίζεται 

με την επαγγελματική καθοδήγηση και αφορά τη διδασκαλία επαγγελματικών κανόνων 

και στόχων αλλά και της εργασιακής πολιτικής,  δ) τη συναδελφική κοινωνική στήριξη, 

που περιλαμβάνει τη δημιουργία φιλικών δεσμών,  την ανταλλαγή προσωπικών 

προβλημάτων και εκμυστηρεύσεων. Ακόμη, οι Beehr, King & King (1990) στην έρευνά 

τους εντόπισαν 3 μορφές κοινωνικής στήριξης, κάθε μία από τις οποίες αντανακλά το 

περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ των εργαζομένων: συζήτηση για θεματολογία που 

δεν σχετίζεται με την εργασία, συζήτηση για τις αρνητικές αλλά και τις θετικές πτυχές 

της εργασίας. Η ουσία της εργασιακής στήριξης έγκειται στη συνεργασία για την επίλυση 

εργασιακών προβλημάτων που προκύπτουν, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη λήψη 

συμβουλών, την επανεκτίμηση καταστάσεων από συναδέλφους, προϊστάμενους ή 

εργοδότες (Brough & Pears, 2004), τις αξιολογήσεις, τη βοήθεια με τα εργασιακά 

καθήκοντα ή ακόμη και τη συναισθηματική υποστήριξη (Deelstra et al., 2003). 

Σύμφωνα με τους Kossek, Pichler, Bodner & Hammer (2011) η εργασιακή 

κοινωνική στήριξη διακρίνεται από διαφορετικές μορφές στήριξης, ενώ παράλληλα 

προέρχεται από ποικίλες πηγές, όπως οι προϊστάμενοι, οι συνάδελφοι και γενικότερα το 

εργασιακό πλαίσιο, οι οποίοι καθορίζουν τον βαθμό της αποτελεσματικής εργασιακής 

στήριξης (Bradley & Cartwright, 2002), αλλά κομβική είναι και η συμβολή της 

οικογένειας, των φίλων και των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη (Lysaght & 

Larmour-Trode, 2008). Πρόσφατες έρευνες αναφορικά με την εργασιακή κοινωνική 
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στήριξη έχουν επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της λαμβάνουσας στήριξης από ποικίλες 

πηγές, όπως οι προϊστάμενοι και οι συνάδελφοι (Brough & Frame, 2004). 

Η κοινωνική στήριξη από διαφορετικές πηγές μπορεί να έχει και διαφορετικά 

αποτελέσματα (Bradley & Cartwright, 2002). Ενέργειες, όπως η επαφή με τον 

εργαζόμενο μέσω ενός συντονιστή που θα διευκολύνει την επικοινωνία, η συνεργασία 

μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης αλλά και η ύπαρξη ενός κλίματος καλής 

θέλησης στον εργασιακό χώρο αποτελούν βήματα που διευκολύνουν την επιτυχή 

επαγγελματική ένταξη (Franche et al., 2005). Οι εργαζόμενοι οι οποίοι πιστεύουν στην 

υποστήριξή τους από τους προϊσταμένους τους και την εργασιακή τους επιτυχία 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης (Harris et al., 2007). Η 

εργασιακή κοινωνική στήριξη που παρέχεται από τον προϊστάμενο χαρακτηρίζεται ως 

καθησυχαστική αναφορικά με τις αρνητικές εκφάνσεις του επαγγελματικού άγχους σε 

πληθώρα εργασιακών περιβαλλόντων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εργασιακή 

ικανοποίηση και την ψυχολογική ευημερία (Brough & Pears, 2004). Η αίσθηση ότι ο 

οργανισμός είναι υποστηρικτικός αποτελεί σημαντικό παράγοντα εργασιακής 

ικανοποίησης (Bradley & Cartwright, 2002). 

Η εργασιακή κοινωνική στήριξη έχει αποδειχθεί ότι συνεισφέρει στην ικανότητα 

του εργαζομένου να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της εργασίας και να διαχειριστεί το 

επαγγελματικό άγχος (Bowling, Beehr, & Swader, 2005 ∙ Bradley & Cartwright, 2002 ∙  

Brough & Frame, 2004 ∙ Lysaght, Fabrigar, Larmour-Trode, Stewart, & Friesen, 2012). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών οι θετικές μορφές της κοινωνικής στήριξης έχουν 

ωφέλιμες επιδράσεις στην ευημερία των ατόμων και την προσαρμογή τους σε 

στρεσογόνες καταστάσεις (Reinhardt et al., 2006). 
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Ακόμη, η έρευνα έχει εντοπίσει ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Lysaght et al., 2012). 

Ακόμη, γενικότερα, επαγγελματικά περιβάλλοντα με θετικά κοινωνικά κλίματα ως 

έκφανση της εργασιακής στήριξης έχουν ως αποτέλεσμα την παραμονή των 

εργαζομένων στα επαγγελματικά τους καθήκοντα (Harris et al., 2007 ∙ Van Breukelen, 

Van der Vlist & Steensma, 2004). 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πληθώρα ερευνών τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναδείξει τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή κοινωνική στήριξη και την υγεία 

και την ευημερία (Jonge et al., 2001 ∙  Tetrick, Slack, Da Silva & Sinclair, 2000), 

υπάρχουν ορισμένες έρευνες που αναφέρουν την αρνητική συσχέτισή τους (Deelstra et 

al., 2003). Σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όσο περισσότερο αγχωμένος καθίσταται 

κάποιος εργαζόμενος τόσο πιθανότερο είναι να αναζητήσει και να λάβει εργασιακή 

στήριξη, που όμως ενδεχομένως να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία 

του (Deelstra et al., 2003). 
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Κεφάλαιο 4ο: Η εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία 

4.1. Διαστάσεις της εργασιακής πραγματικότητας των ατόμων με 

αναπηρία 

 

Η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό πλαίσιο είναι 

αναμφίβολα ένα σημαντικό θέμα στη σύγχρονη κοινωνία. Ήδη από τη δεκαετία του 1990, 

προοδευτικές νομοθεσίες και πρωτοβουλίες προώθησαν την εργασιακή ένταξη των 

ατόμων με αναπηρία (Louvet, 2007), μολονότι σημαντικές βελτιώσεις προς αυτή την 

κατεύθυνση δεν έχουν διαπιστωθεί ακόμη (Yamamoto, Unruh, & Bullis, 2011). 

Γεγονός αποτελεί ότι τα άτομα με αναπηρία γενικότερα υποεκπροσωπούνται στο 

εργασιακό πλαίσιο ακόμη και σήμερα (Crudden & McBroom, 1999 ∙ Lindsay, Adams, 

McDougall, & Sanford, 2012 ∙ Wolffe & Spungin, 2002), παρά το γεγονός ότι έρευνες 

αποδεικνύουν πως η εργασία διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας και την προσωπική ευημερία όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ατόμων 

με αναπηρία (Cimarolli & Wang, 2006), επηρεάζει την οικονομική τους κατάσταση, τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες και τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις (Goodwin & 

Kennedy, 2005). Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι 

ακόμη υψηλότερα για τα νεαρά άτομα με αναπηρία, ενώ και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν είναι ακόμη μεγαλύτερες (Lindsay, et al., 2014). 

Θεωρείται δεδομένο ότι τα ποσοστά εργασίας των ατόμων με αναπηρία 

κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με αυτά του τυπικού πληθυσμού. Έτσι, 

υποστηρίζεται ότι τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 

προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είναι συνυφασμένα όχι μόνο με την 

αναπηρία τους αλλά και με τη διακριτική μεταχείριση που υφίστανται από τους 

εργοδότες και τους εργαζομένους και η οποία συμπεριλαμβάνεται στους παράγοντες που 
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ενισχύουν τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό τους (Ren, Paetzold, & Colella, 

2008 ∙ Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2007). 

Καθίσταται, λοιπόν, αναγκαίο  να εντοπιστούν οι παράγοντες και τα εμπόδια που 

ανακάμπτουν την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Detaille, Haafkens & van 

Dijk, 2003). Πολλοί υποστηρίζουν ότι το φύλο, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, η ηλικία 

απόκτησης της αναπηρίας, η μορφή της αναπηρίας και η σοβαρότητά της αλλά και η 

παρουσία πολλαπλών αναπηριών αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία 

των ατόμων με αναπηρία (La Grow, 2004), ενώ η ηλικία αποτελεί παράγοντα που 

σχετίζεται αρνητικά με την εργασία (Crudden, 2002). 

Αρνητικά στερεότυπα και στάσεις απέναντι στην αναπηρία δύνανται να 

διαμορφώσουν εχθρικά εργασιακά περιβάλλοντα για τα άτομα με αναπηρία (Erickson, 

von Schrader, Bruyere & VanLooy, 2014) μολονότι ένας διόλου ευκαταφρόνητος 

αριθμός εργοδοτών επιθυμεί να προχωρήσει στην πρόσληψη και την ενσωμάτωση των 

ατόμων με αναπηρία, αλλά οι προκλήσεις για την ένταξή τους καθίστανται ανυπέρβλητες 

ως επί το πλείστον (Chi & Qu, 2004) με αποτέλεσμα και πάλι τα άτομα με αναπηρία να 

οδηγούνται σε εργασιακό αποκλεισμό. Ωστόσο, παρ’ όλο που ορισμένοι εργασιακοί 

οργανισμοί έχουν υιοθετήσει πρακτικές και πολιτικές φιλικές προς τα άτομα με 

αναπηρία, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που δεν έχουν προβεί σε παρόμοιες ενέργειες 

(Erickson, et al., 2014). 

Πολλοί πιστεύουν ότι παράμετροι όπως η μερική απασχόληση, η 

αυτοαπασχόληση, η επαγγελματική κινητικότητα και οι συνεχείς αλλαγές εργασιακού 

τομέα συνέθεταν την εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, 

σήμερα παρατηρείται από την πλευρά των επιχειρήσεων μια ριζική αναδιάρθρωση των 

δομών τους, καθώς προχωρούν στον επανασχεδιασμό των σχημάτων τους, την αλλαγή 



49 
 

τακτικών για την αντιμετώπιση καταστάσεων που ενέχουν κινδύνους, την αντιμετώπιση 

της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία 

δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποδείξουν στο κοινωνικό σύνολο τις δυνατότητες και τον 

καταλυτικό τους ρόλο (Παπάνης και λοιποί, 2007). 

Συμπερασματικά, η έλλειψη επίληψης του συγκεκριμένου θέματος από τους 

αρμόδιους φορείς οδηγεί στην απώλεια εργασίας και την αύξηση του 

κοινωνικοοικονομικού κόστους των ατόμων με αναπηρία αλλά και της κοινωνίας 

(Detaille et al., 2003) με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται ένα σημαντικό μέρος του 

ενεργού εργασιακά πληθυσμού. Ταυτόχρονα, όσο η σύγχρονη κοινωνία θα αποκολλάται 

από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και όσο οι ανάγκες που θα αναδύονται θα 

επιτάσσουν την υιοθέτηση νεωτεριστικών στάσεων και πρακτικών, τόσο οι προοπτικές 

για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία θα γίνονται ευνοϊκότερες (Παπάνης 

και λοιποί, 2007). 

Ως αποτέλεσμα, τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα παραμένουν σε μεγάλο 

βαθμό, «χώροι με αναπηρία» (disabling spaces), με προσδοκίες αναφορικά με τα 

εργασιακά καθήκοντα, την ευελιξία και γενικότερα τη συμπεριφορά να εναρμονίζονται 

με τις ικανότητες και τις δεξιότητες του τυπικού πληθυσμού (Hall & Wilton, 2011). 

4.2. Επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία 
 

Η εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα με αναπηρία καθώς έτσι 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες, την κοινωνική απομόνωση, 

να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και την ποιότητα ζωής τους (Lindsay, Robinson, 

Mcdougall, Sanford, & Adams, 2012).  

Αναφορικά με την εργασία των ατόμων με αναπηρία προκύπτουν σχετικές 

μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα ποσοστά εργασίας των ατόμων με αναπηρία είναι 
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χαμηλά  σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό (Wittich, Watanabe, Scully, & Bergevin, 2013 

∙ Hall & Wilton, 2011) παρά τη διάθεση και τις ικανότητές τους για εργασία (Green & 

Brooke, 2001 ∙ Kennedy & Olney, 2001), ενώ ακόμη παρατηρείται ένα εργασιακό χάσμα 

ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία κάθε μορφής και τον τυπικό πληθυσμό (Gold, Fabian, 

& Luecking, 2013 ∙ Thornton, 2009). Παράλληλα, και όσα άτομα με αναπηρία 

εργάζονται είναι λιγότερο πιθανό να απασχοληθούν ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων 

και των ικανοτήτων τους (Leonard, D’ Allura, & Horowitz, 1999).  

Ακόμη, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύεται το γεγονός ότι η 

εργασία συνδέεται και με τη σοβαρότητα της αναπηρίας (Estrada-Hernandez et al., 2008 

∙ Leonard, 2002), καθώς τα άτομα με αισθητηριακή αναπηρία και επικοινωνιακές 

διαταραχές εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά εργασίας και πετυχαίνουν καλύτερη 

επαγγελματική αποκατάσταση σε σχέση με τα άτομα με κινητική ή νοητική αναπηρία 

και ψυχικές διαταραχές (Rosenthal et al., 2006 ∙ Dutta et al., 2008 ∙ La Grow, 2004). 

Αντίθετα, στην έρευνα του Leonard (2002), τα ποσοστά απασχόλησης των εργαζομένων 

ενηλίκων με οπτική αναπηρία είναι σημαντικά χαμηλότερα συγκριτικά με αυτά του 

γενικού πληθυσμού καθώς και των ατόμων με αναπηρία γενικά. 

Η επαγγελματική αποκατάσταση για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί μία 

πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία ενέχει πολλά δισεπίλυτα προβλήματα. Ειδικότερα, τα 

άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν τα ίδια και ακόμη περισσότερα προβλήματα, εμπόδια 

και διακρίσεις  στον τομέα της απασχόλησης (Lindsay, 2011) σε σύγκριση με τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης (Lindsay et al., 2015). Όπως προκύπτει, είναι λογικό λόγω των 

ευρύτερων κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών να εμφανίζουν χαμηλότερες 

επαγγελματικές φιλοδοξίες (McDonnall, 2010), ενώ το πιθανό μικρό τους ενδιαφέρον για 

την εργασία είναι πιθανό να πηγάζει από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν παρά από την 

έλλειψη διάθεσης και την αποστροφή τους προς την ίδια την εργασία (Leonard, 2002). 
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Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι αμοιβές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, οι 

δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη καθίστανται σχεδόν μηδενικές, οι προσδοκίες 

απέναντι στην εργασία παρουσιάζονται αποκαρδιωτικές, το ποσοστό απολύσεων και 

παραιτήσεων υψηλό, η καχυποψία και η δυσπιστία των εργοδοτών και των συναδέλφων 

υπερβολική, ενώ τεράστια είναι και η αδιαφορία του κοινωνικού κράτους απέναντι στα 

άτομα με αναπηρία και το δικαίωμά τους στην εργασία (Παπάνης και λοιποί, 2007). 

Έτσι, για να ενισχυθεί η υποεκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά 

εργασίας είναι αναγκαίο να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη 

συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας (Goertz, van Lierop, Houkes, & Nijhuis, 2010). 

Γνώσεις αναφορικά με τους παράγοντες που συνδέονται με την αγορά εργασίας δύναται 

να βοηθήσουν τους επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρία να βρουν για 

αυτά κατάλληλη εργασία την οποία θα διατηρήσουν, να βοηθήσουν τους εργοδότες που 

απασχολούν άτομα με αναπηρία και τους φορείς που χαράζουν τις πολιτικές να 

λαμβάνουν ουσιαστικότερες αποφάσεις τόσο σε οργανωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο 

για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας (Goertz, et al., 2010) 

και την ικανοποίηση των αναγκών τους (Leonard, 2002). 

Συμπερασματικά, η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί κομβικό σημείο για 

κάθε άτομο, ενώ ταυτόχρονα η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία 

καθίσταται δυσχερέστερη και βαρύνουσας σημασίας  (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000). 

Όπως προαναφέρθηκε, τα  νεαρά άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

εύρεση και τη διατήρηση της εργασίας, μόνο περιορισμένος αριθμός συνεχίζει στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι και τα οφέλη της προνοιακής 

επιδοματικής πολιτικής αποτελούν πολλές φορές εμπόδια ως προς την εργασία (Garcia-

Iriarte, Balcazar, & Taylor-Ritzler, 2007). 



52 
 

4.2.1. Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αυτισμό 
 

Οι επαγγελματικές ευκαιρίες των ατόμων με αυτισμό είναι ευρέως γνωστό ότι 

είναι περιορισμένες (Walsh, Lydon, & Healy, 2014 ∙ Hendricks, 2010 ∙ Cimera & Cowan, 

2009 ∙ Boeltzig et al., 2008), ενώ εκτιμάται ότι το 50-75% των ατόμων με αυτισμό δεν 

έχει εργασία (Howlin, Goode, Hutton, & Rutter, 2004 ∙  Hurlbutt & Chalmers, 2002), 

μολονότι έχει αποδειχθεί ότι η εργασία επιδρά θετικά στην ποιότητα ζωής, στις γνωστικές 

λειτουργίες και γενικότερα στην ευημερία των ατόμων με αυτισμό (Walsh et al., 2014). 

Περιορισμένη, όμως, καθίσταται και η έρευνα μεγάλης κλίμακας αναφορικά με την 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αυτισμό (Baldwin, Costley, & Warren, 

2014 ∙ Walsh et al., 2014). 

Η εύρεση και η παραμονή στην εργασία μπορεί να καθίσταται δυσχερής για κάθε 

άτομο, αλλά είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο για ένα άτομο με αυτισμό εξαιτίας των 

επικοινωνιακών και των κοινωνικών του δυσκολιών (Müller, Schuler, Burton, & Yates, 

2003). Τα άτομα με αυτισμό έχουν τη δυνατότητα αλλά και την επιθυμία να εργαστούν, 

αλλά υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί (Hendricks, 2010). Η επιτυχημένη απασχόληση 

είναι συνήθως η κύρια φιλοδοξία για την πλειονότητα των ατόμων με αυτισμό που 

εισέρχονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Hendricks, 2010). Στην πλειοψηφία τους 

είναι άνεργοι, αλλά και για αυτούς που εργάζονται η υποαπασχόληση αποτελεί σύνηθες 

φαινόμενο (Hendricks, 2010), μολονότι έχουν όλες τις προοπτικές για επιτυχημένη 

επαγγελματική σταδιοδρομία (McDonough & Revell, 2010), όπως άρτια επαγγελματική 

εκπαίδευση, επιμονή στις λεπτομέρειες, ακρίβεια και αφοσίωση στην εργασία 

(Hendricks & Wehman, 2009 ∙ Hurlbutt & Chalmers, 2002), ειλικρίνεια, 

αποτελεσματικότητα, συνέπεια (Müller et al., 2003). 
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Ειδικότερα, το πάθος των ατόμων με αυτισμό για ορισμένες διαδικασίες, η 

επιμονή στη λεπτομέρεια και η εκπληκτική μνήμη θεωρούνται σημαντικά προσόντα για 

ορισμένες εργασίες. Επίσης, τα άτομα με αυτισμό έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν 

με εργασίες, οι οποίες απαιτούν στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ή 

κινήσεις (Παπάνης και λοιποί, 2007), ενώ μπορούν να εκτελέσουν εξαιρετικά καλά 

εργασίες, οι οποίες απαιτούν οπτική μνήμη, συστηματική επεξεργασία πληροφοριών ή 

ακριβείς τεχνικές ικανότητες, όπως ένας αρχιτέκτονας, ένας βιβλιοθηκονόμος, ένας 

προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών (Baldwin et al., 2014 ∙ Stankovα & 

Trajkovski, 2010). Έτσι, το άτομο με αυτισμό καθίσταται δυνατό να εργαστεί στο 

γραφείο και να ασχοληθεί με μια τυπική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, χωρίς όμως 

να συμμετέχει σε κοινωνικές συναναστροφές με τους συναδέλφους του (Παπάνης και 

λοιποί, 2007). Ωστόσο, ορισμένοι τύποι επαγγελμάτων θεωρούνται ακατάλληλοι για την 

πλειονότητα των ατόμων με αυτισμό, καθώς δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν σε 

επαγγέλματα που απαιτούν άμεση και ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων και των 

απαιτήσεων, όπως ένας ταμίας, ένας μάγειρας, ένας σερβιτόρος (Stankovα & Trajkovski, 

2010). 

Ο αυξημένος αριθμός των ατόμων με αυτισμό σε συνδυασμό με τις κοινωνικές, 

επικοινωνιακές και συμπεριφορικές ιδιαιτερότητές τους μεταφράζεται σε ανάγκη για την 

παροχή υπηρεσιών για την επιτυχία στην εργασία τους (Hendricks, 2010). Έτσι, θα 

πρέπει να γνωρίζουν τις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και τις 

προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν γενικότερα σε κοινωνικό επίπεδο 

(McDonough & Revell, 2010) όσο και ειδικότερα στο εργασιακό τους περιβάλλον 

(Wehman, Revell, & Brooke, 2003). Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά, 

όπως τα πλεονεκτήματα, οι ανάγκες, καθώς και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα σε 
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συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων χειρισμών μπορεί να οδηγήσουν σε 

επιτυχημένη και συνεχή απασχόληση των ατόμων με αυτισμό (Hendricks, 2010). 

Επιπρόσθετα, εντοπίζονται πολυάριθμες στρατηγικές και αποτελεσματικοί τρόποι 

στήριξης που προσανατολίζονται στην εργασιακή επιτυχία των ατόμων με αυτισμό 

(Hendricks, 2010). Ο σύμβουλος του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι αναγκαίο 

να εστιάσει στις θετικές πλευρές που ενέχει ο αυτισμός, λαμβάνοντας υπόψη την 

προσωπικότητα του καθενός και συνειδητοποιώντας τις δεξιότητες και τις ανάγκες του. 

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διακρίνει σταδιακά τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του 

ατόμου με αυτισμό, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και να εντοπίσει το κατάλληλο 

γι’ αυτό επάγγελμα αλλά και εργασιακό περιβάλλον (Hendricks, 2010∙ Παπάνης, 

Γιαβρίμης & Βίκη, 2007). Ένα πρόγραμμα εργασιακής υποστήριξης για ενήλικες με 

αυτισμό τονίζει την ανάγκη εντοπισμού επαγγελμάτων που είναι κατάλληλα για το 

νοητικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρό τους, ταιριάζοντάς το με τις κοινωνικές δεξιότητες 

και ικανότητές του (Howlin, Alcock, & Burkin, 2005). 

Ακόμη, η επαγγελματική επιτυχία των ατόμων με αυτισμό είναι συνυφασμένη με 

τους συναδέλφους, οι οποίοι παρέχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον (Hendricks, 

2010). Η παραμονή στην εργασία απαιτεί ευελιξία και ανεκτικότητα από τα άτομα που 

εποπτεύουν, αλληλεπιδρούν ή συνεργάζονται με τα άτομα με αυτισμό (Mawhood & 

Howlin, 1999), καθώς πολλές φορές τα άτομα αυτά δύναται να παρουσιάσουν 

προκλητική συμπεριφορά εντός του εργασιακού πλαισίου (Schall, 2010). Πιο 

συγκεκριμένα, συχνά αξιολογούνται ως άριστοι εργαζόμενοι κατά την αξιολόγηση των 

εργασιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και «δύσκολοι» εργαζόμενοι κατά την 

αξιολόγηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων με αποτελέσματα τις συμπεριφορικές 

προκλήσεις (Seltzer, Shattuck, Abbeduto, & Greenberg, 2004 ∙ Horner, 2000). 
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4.2.2. Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με κινητική αναπηρία 
 

Υποστηρίζεται, ότι αρκετές δυτικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναδείξει την αμειβόμενη εργασία ως βάση προς την κοινωνική ένταξη των ατόμων με 

κινητική αναπηρία. Η εύρεση και η διατήρηση της εργασίας αποτελεί βασική πρόκληση 

για τα άτομα με κινητική αναπηρία (Lindsay, 2011 ∙ Achterberg,Wind, De Boer, & 

Frings-Dresen, 2009 ∙ van Mechelen et al., 2008), μολονότι παρατηρείται μια αύξηση των 

ποσοστών εργασίας των ατόμων με κινητική αναπηρία, παραμένουν αρκετά χαμηλότερα 

σε σύγκριση με τον τυπικό πληθυσμό (Bal et al, 2017 ∙ Verhoef, et al. 2014 ∙ 

Nieuwenhuijsen et al. 2009 ∙ van Mechelen et al., 2008). Ακόμη, τα άτομα με κινητική 

αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και να αντιμετωπίζουν την έλλειψη 

των απαραίτητων προσαρμογών στο εργασιακό τους πλαίσιο (Hall & Wilton, 2011). 

Τα άτομα με κινητική αναπηρία αποτελούν σε μεγάλο βαθμό μια ετερογενή ομάδα 

με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η ύπαρξη γενικεύσεων ως προς την ακαδημαϊκή 

τους επίδοση και συνεπώς την επαγγελματική και την κοινωνική τους ένταξη και 

αποκατάσταση (Γιαννίτσας και λοιποί, 2000β). Ωστόσο, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία ειδικά στο εργασιακό τους πλαίσιο είναι 

κρίσιμης σημασίας (Barlow, Wright & Kroll, 2001) και κοινές για όλους. Παρ’ όλα αυτά 

υποστηρίζεται ότι η αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών δύναται να ενεργοποιήσει 

ικανότητες των ατόμων με αναπηρία κάνοντάς τους ικανότερους σε ορισμένες 

περιπτώσεις ακόμη και από συναδέλφους τους που ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό 

(Barlow et al., 2002). 

Υποστηρίζεται, ότι για ορισμένα άτομα με κινητική αναπηρία η εργασία αποτελεί 

εφαλτήριο οικονομικής και κοινωνικής ανεξαρτησίας, μολονότι για άλλα άτομα είναι 

στενά συνυφασμένη με δυσκολίες που ξεκινούν από την εύρεση και τη διατήρηση της 
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εργασίας μέχρι τις σχέσεις εντός του εργασιακού πλαισίου και την εξασφάλιση των προς 

το ζην (Wilton, 2004). Ακόμη, σημειώνεται ότι μολονότι την προώθηση της σχετικής 

νομοθεσίας και τον εντοπισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχημένη 

μετάβαση στο εργασιακό πλαίσιο τα ποσοστά εργασίας των ατόμων με αναπηρία 

κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα (Gold et al., 2013). Τέλος, φαίνεται ότι τα άτομα με 

κινητική αναπηρία έχουν ενστερνιστεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, σύμφωνα με 

την οποία φαίνεται ότι σημειώνουν μικρότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης, καθώς 

υιοθετούν την άποψη της περιορισμένης προσφοράς από  μέρους τους με αποτέλεσμα να 

διακόπτουν τις προσπάθειες αναζήτησης εργασίας (Barlow et al., 2002). 

Ωστόσο, τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι λιγότερο πιθανό να απασχοληθούν 

σε εργασιακά περιβάλλοντα που απαιτούν ευέλικτα πρότυπα εργασίας, απαιτητικό 

ωράριο εργασίας, πολλαπλές δεξιότητες και αυξημένη παραγωγικότητα, ενώ 

παρατηρείται και μικρή προθυμία από πλευράς τους για απασχόληση σε τέτοιου είδους 

εργασιακούς χώρους (Roulstone, 2002). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, 

παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ο αριθμός των 

ατόμων με κινητική αναπηρία σε δομές πλήρους απασχόλησης είναι μικρός, ενώ ο 

αριθμός αυτών που κατέχουν ηγετικές θέσεις παραμένει ακόμη μικρότερος (Wilson-

Kovacs, Ryan, Haslam, & Rabinovich, 2008). Ωστόσο, υποστηρίζεται, ότι η εμπλοκή των 

ατόμων με κινητική αναπηρία σε εναλλακτικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης, όπως ο 

εθελοντισμός και η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες αποτελούν 

προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης σε ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου η μισθωτή εργασία 

είναι τόσο δύσκολα προσβάσιμη, με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους και την 

ενσωμάτωσή τους (Hall & Wilton, 2011). 

Τα νεαρά άτομα με κινητική αναπηρία υποστηρίζουν ότι η επιλογή ενός 

επαγγέλματος που ενέχει το στοιχείο της δημιουργικότητας παρέχει ευκαιρίες 
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προσωπικής ανάπτυξης, συναισθηματική ισορροπία, οικονομική και κοινωνική αποδοχή. 

Ακόμη, τα άτομα με κινητική αναπηρία συνήθως στηρίζουν την επαγγελματική τους 

επιλογή σε παράγοντες που προσομοιάζουν με αυτούς που ακολουθούν και τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης (Παπάνης και λοιποί, 2007). 

Αναφορικά με τις επαγγελματικές προτιμήσεις των κοριτσιών με κινητική 

αναπηρία περιλαμβάνουν επαγγέλματα που αφορούν τον τομέα της Πληροφορικής, των 

Επιστημών της Υγείας, ενώ συχνά φαίνεται να επιλέγουν καλλιτεχνικά επαγγέλματα και 

επαγγέλματα που συνδέονται με τις κοινωνικές επιστήμες. Ακολούθως, τα αγόρια με 

κινητική αναπηρία παρατηρείται ότι προβαίνουν σε επιλογές που συνδέονται με την 

Πληροφορική, τις Επιστήμες Υγείας και τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(Μ.Μ.Ε.), ενώ στις προτιμήσεις τους φαίνεται ότι συγκαταλέγονται οι Οικονομικές 

Επιστήμες αλλά και διάφορες τεχνικές ειδικότητες, ενώ σύμφωνα με την ίδια έρευνα ένα 

μεγάλο ποσοστό των εφήβων ατόμων με κινητική αναπηρία επιθυμεί να συνεχίσει τις 

σπουδές του και να προχωρήσει στην επαγγελματική του αποκατάσταση (Γιαννίτσας και 

λοιποί, 2000β).  

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι οι κυβερνητικοί φορείς έχουν εστιάσει κυρίως 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ατόμων με κινητική αναπηρία, ενώ δεν έχουν 

προβεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε οι εργασιακοί χώροι να αποκτήσουν όλα 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να γίνουν προσβάσιμοι για τα άτομα με 

κινητική αναπηρία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (Hall & Wilton, 

2011). 

Επιλογικά, ως ενήλικες ορισμένα άτομα με κινητική αναπηρία καθίστανται 

ενεργά επαγγελματικά, ενώ άλλα παραμένουν χωρίς κάποια ασχολία (Γιαννίτσας και 

λοιποί, 2000β). Ο εργασιακός αποκλεισμός και η επακόλουθη περιθωριοποίηση των 
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ατόμων με κινητική αναπηρία είναι αποτέλεσμα της χαμηλής αυτοεκτίμησης, της 

ημιτελούς εικόνας του σώματος, της ανεπάρκειας των προνοιακών πολιτικών, της 

αδιάφορης κοινότητας αλλά και απόρροια στερεότυπων και προκαταλήψεων που 

υφίστανται ακόμη και σήμερα (Παπάνης και λοιποί, 2007). Συνεπώς, στον αντίποδα η 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με κινητική αναπηρία μπορεί να αποτελέσει 

αποφασιστικό βήμα ως προς την κοινωνική τους ένταξη, την ανατροπή των στερεότυπων 

που επικρατούν, με στόχο τη δημιουργία γόνιμου εδάφους για την υιοθέτηση θετικών 

στάσεων από την πλευρά της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με κινητική αναπηρία, ώστε 

να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους ολόπλευρα (Γιαννίτσας και λοιποί, 2000β). 

4.2.3. Επαγγελματική αποκατάσταση κωφών και βαρήκοων ατόμων 
 

Τα κωφά και τα βαρήκοα άτομα αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην επίτευξη 

των στόχων που θέτουν τόσο για την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση (Freebody & Power, 2001), όσο και για την ισότητα στην εργασία και την 

επαγγελματική τους εξέλιξη (Cawthon, Wendel, Bond, & Garberoglio, 2016 ∙ Punch, 

Creed, & Hyde, 2006 ∙ Punch, Hyde, & Power, 2007). Το παραπάνω γεγονός 

επιβεβαιώνεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης (Hogan, 

O’Loughlin, Davis, & Kendig, 2009 ∙ Punch, Hyde, & Creed, 2004 ∙ Schroedel & Geyer, 

2000 ∙ Winn, 2001), ενώ φαίνεται ότι αποτελούν ευάλωτη κοινωνική ομάδα στην αγορά 

εργασίας καθώς εμφανίζουν μειωμένη εργασιακή ικανότητα (Danermark & Gellerstedt, 

2004). 

Λιγοστό είναι το πληροφοριακό υλικό για την επαγγελματική σταδιοδρομία και 

τις αποφάσεις για το μέλλον των ατόμων με κώφωση και βαρηκοΐα μειώνοντας έτσι τη 

δυνατότητα των επαγγελματιών για τον σχεδιασμό της καθοδήγησης και την ενίσχυσή 

τους στην ανάληψη ενήλικων ρόλων (Michael, Cinamon & Most, 2015).  
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Σύμφωνα με την έρευνα των Γιαννίτσα και λοιποί (2000γ), οι μαθητές που 

φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφέρουν δυσκολίες σχετικά με το 

περιεχόμενο των μαθημάτων αλλά και τον τρόπο που αυτά διδάσκονται. Αναφορικά με 

τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές δηλώνουν την επιθυμία να 

τελειώσουν το λύκειο και στη συνέχεια να εργαστούν (31%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό 

(23%) επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με 

ιδιαίτερη προτίμηση στην πληροφορική, τις θετικές επιστήμες και τις πολυτεχνικές 

σχολές. Ακόμη, επιλέγουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό και την τέχνη, 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα (δάσκαλοι νοηματικής γλώσσας κλπ), ενώ τα κορίτσια 

στρέφονται και προς τα κοινωνικά επαγγέλματα (Παπάνης και λοιποί, 2007). Ακόμη, 

ενδιαφέρον δείχνουν για σπουδές στην ψυχολογία, στην πληροφορική, τις επιστήμες 

γύρω από την ιατρική, τον τουρισμό, τις ανθρωπιστικές σπουδές. Ωστόσο, αξίζει να 

αναφερθεί ότι δεν επιθυμούν όλοι να εργαστούν σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση των κωφών και των βαρήκοων ή σε οργανώσεις παροχής υπηρεσιών προς 

αυτούς, αλλά επιλέγουν προγράμματα σπουδών τα οποία αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόντων και ικανοτήτων (Punch, Hyde & Power, 2007). 

Παράγοντες, όπως τα περιβαλλοντικά εμπόδια και οι αρνητικές στάσεις σε 

συνδυασμό με τις επικοινωνιακές δυσκολίες δύνανται να περιορίσουν την επαγγελματική 

τους επιτυχία και εξέλιξη (Punch et al., 2006 ∙ Punch, Hyde & Creed, 2004 ∙ Punch et al., 

2007). Ακόμη, τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα φαίνεται να ενθαρρύνονται να 

προχωρούν σε επιλογή επαγγέλματος από περιορισμένο εύρος επιλογών υπό την 

καθοδήγηση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Michael et al., 2015), γεγονός που 

καθορίζεται από παράγοντες, όπως η ασφάλεια και η δυσκολία στην επικοινωνία 

(DeCaro, Mudgett- DeCaro, & Dowaliby, 2001). 
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Ακολούθως, τα άτομα με κώφωση και βαρηκοΐα έχουν μικρότερα οικονομικά 

οφέλη και λιγότερες πιθανότητες και ευκαιρίες για προαγωγές και ως εκ τούτου 

επαγγελματική εξέλιξη συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους (Luft, 2000 ∙ Winn, 2007), 

ενώ όλο και περισσότεροι αναζητούν βοήθεια από επαγγελματίες προσανατολισμού και 

αποκατάστασης για την επίλυση των επαγγελματικών τους προβλημάτων (Kramer, 

2008). 

Παρ’ όλα αυτά μελέτες έχουν εντοπίσει ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα 

παρουσιάζουν υψηλές προσδοκίες για το μέλλον σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχέση με 

άτομα με άλλη μορφή αναπηρίας (Garberoglio, Schoffstall, Cawthon, Bond & Ge, 2014 

∙ Michael et al., 2015). Προκειμένου, λοιπόν, τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια για την επαγγελματική τους ένταξη και την επιτυχημένη 

σταδιοδρομία είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι παράγοντες από όπου προέρχονται 

(Michael et al., 2015). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Punch et al. (2006) είναι σημαντικό να υπάρχει ένα 

εύρος πρακτικών και παρεμβάσεων ώστε να τους προετοιμάζει για την αντιμετώπιση 

πιθανών εμποδίων ενισχύοντας τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης μετάβασης στον 

επαγγελματικό στίβο, ενώ μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διαδικασία της 

επαγγελματικής προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(Michael et al., 2015). 

4.2.4. Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Η μετάβαση από το σχολικό πλαίσιο στο περιβάλλον της εργασίας συχνά αποτελεί 

μια διαδικασία που ενέχει πολλές προκλήσεις για την πλειοψηφία των ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα για τα νεαρά άτομα (Lindstrom, Doren, Metheny, 

Johnson, & Jane, 2007), αν και καθίσταται σχετικά περιορισμένη η βιβλιογραφία 
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αναφορικά με την εργασιακή τους πραγματικότητα (Gerber, Price, Mulligan, & Shessel, 

2004). Ακόμη, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, ενώ ελάχιστες αλλαγές παρατηρούνται προς αυτή την 

κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι περίπου ετών (Humber, 2014). 

Η εργασία για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες θεωρείται κλειδί για την 

κοινωνική τους ένταξη (Humber, 2014). Παρά τις προσπάθειες κοινωνικής ένταξης και 

τις βελτιώσεις που έχουν γίνει είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι τεράστιες ανισότητες 

υφίστανται, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση αναφορικά με την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. Έτσι, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

λιγότερο πιθανόν να εργάζονται και είναι λιγότερο πιθανό να είναι οικονομικά ενεργά, 

ενώ οι βελτιώσεις στις επαγγελματικές ευκαιρίες των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν καθυστερήσει σημαντικά (Redley, 2009). Ακόμη, παρατηρείται χάσμα ανάμεσα 

στις εργασιακές ευκαιρίες και το φύλο, καθώς οι γυναίκες με μαθησιακές δυσκολίες 

πλήττονται περισσότερο από την ανεργία από ό,τι οι άνδρες ( Lindstrom, Benz & Doren, 

2004 ∙ Lindstrom & Benz, 2002).  

Υποστηρίζεται, ότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην εύρεση και τη διατήρηση της εργασίας τους γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει στην περιθωριοποίησή τους (Baldwin, 2006) και ως εκ τούτου στον εργασιακό 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Συνεπώς, ιδιαίτερη έμφαση είναι σκόπιμο να δοθεί 

στην ενίσχυση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, στη στήριξή τους για την εύρεση 

εργασίας και την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης και άμεσης βοήθειας για τη 

διατήρηση της εργασίας τους (Stevens & Harris, 2016). 

Όπως προκύπτει, βαρύνουσας σημασίας θεωρείται η ύπαρξη πολιτικής στο 

πλαίσιο μιας ενεργούς αγοράς εργασίας που θα στοχεύει στην υποστήριξη της 
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απασχολησιμότητας των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να υποστηριχθούν ως 

ισότιμοι πολίτες μέσω της εργασίας, όπου καθίσταται εφικτό (Stevens & Harris, 2016). 

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη γενικών γνώσεων 

και πληροφόρησης γύρω από τον όρο μαθησιακές δυσκολίες με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται σύγχυση στους κόλπους των εργοδοτών και της εργασίας γενικότερα 

σχετικά με τις εύλογες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τα άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες στο εργασιακό πλαίσιο (Price, Gerber & Mulligan, 2003). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Price et al. (2003), η εργασιακή επιτυχία των ατόμων 

με μαθησιακές δυσκολίες βασίζεται σε μια περίπλοκη σχέση ανάμεσα στον εργοδότη και 

τους εργαζομένους με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ το πιο σημαντικό στοιχείο για την 

επιτυχημένη επαγγελματική τους σταδιοδρομία είναι η ύπαρξη των απαραίτητων 

εργασιακών προσαρμογών, η ανοχή και η αποδοχή, η νομική συμμόρφωση των 

εργοδοτών και η γνώση του δικαίου από τους εργαζόμενους με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η υποστηριζόμενη απασχόληση θεωρείται πλέον ένα σημαντικό μέσο για τη 

διευκόλυνση και την επαρκή υποστήριξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες να 

εισέλθουν στην εργασία σε «πραγματικές και κανονικές θέσεις εργασίας» (Wilson, 2003) 

για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης και πρακτική υποστήριξης για τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους (Redley, 2009), ενώ ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός των ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες αποκτά αμειβόμενη εργασία μέσω πρωτοβουλιών 

υποστηριζόμενης εργασίας (McConkey & Mezza, 2001). 

Αναφορικά με τις επαγγελματικές προτιμήσεις των ατόμων με μαθησιακές 

δυσκολίες φαίνεται να στρέφονται στις Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, να επιλέγουν 

επαγγέλματα γύρω από τον αθλητισμό, ενώ υψηλά στις προτιμήσεις τους 

συγκαταλέγονται και τα Χειρωνακτικά- Τεχνικά επαγγέλματα. Το εύρημα αυτό 
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φανερώνει τη στροφή των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες σε επαγγέλματα που 

αναδεικνύουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητες και γενικότερα τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία και επαγγέλματα στα οποία δεν απαιτούνται υψηλές ακαδημαϊκές δεξιότητες 

και δη η ανάγνωση και η γραφή (Ρούσου, Μαρνελάκη, Κρασσάς & Αργυροπούλου, 

2000). Παρ’ όλα αυτά περιορισμένη έρευνα εντοπίζεται αναφορικά με την εργασία των 

ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από τα ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Madaus, 2006), μολονότι η πλειοψηφία των ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να επιλέγει την ένταξη στην εργασία μετά την 

ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Gerber & Price, 2003).  

Επιλογικά, η γνωστοποίηση πληροφοριών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και 

ιδιαίτερα στους εργοδότες αναφορικά με τις δυνατότητες των ατόμων με μαθησιακές 

δυσκολίες, αποτελεί θεμελιακή δράση για την οργανωμένη μετάβαση και προϋποθέτει 

τόσο την εφικτή, όσο και την επιτυχή επαγγελματική ένταξη και ικανοποίησή τους 

(Ρούσου και λοιποί, 2000), ενώ η εργασιακή τους επιτυχία καθορίζεται από το επίπεδο 

της υποστήριξης και ευελιξίας που δύνανται να προσφέρουν οι εργοδότες (Lindstrom & 

Benz, 2002) και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

4.2.5. Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με οπτική αναπηρία 
 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η ανεργία και η υποαπασχόληση αποτελούν καίρια 

προβλήματα για τα άτομα με οπτική αναπηρία (Crudden,et al., 2005 ∙ McDonnall & 

Crudden, 2009 ∙  Wittich et al., 2013). Ακόμη, όχι μόνο παρατηρείται χαμηλό ποσοστό 

εργασίας των ατόμων με οπτική αναπηρία, δυσκολίες στην εύρεση και την παραμονή σε 

αυτή (Goertz, van Lierop, Houkes, & Nijhuis, 2010 ∙ Golub, 2006 ∙ Capella-McDonnall, 

2005∙ La Grow & Daye, 2005 ∙  Wolffe & Spungin, 2002), αλλά και όσοι απασχολούνται 

είναι λιγότερο πιθανό να εργαστούν ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσής τους και τις 
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ικανότητές τους (La Grow, 2003∙  Leonard, D’ Allura, & Horowitz, 1999), έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και φυσικά δεν αμείβονται επαρκώς 

(Roy, Storrow, & Spinks, 1996). 

Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και ως εκ τούτου και την 

κοινωνική ζωή αποτελεί μία πολύπλοκη και απογοητευτική πολλές φορές διαδικασία για 

τα άτομα με οπτική αναπηρία (McDonnall & Crudden, 2009 ∙ Shaw et al., 2007), καθώς 

αντιμετωπίζουν πληθώρα εμποδίων και προκλήσεων (Crudden, 2012 ∙ Shaw et al., 2007), 

τις οποίες όμως προσδοκούν σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορούν να τις ξεπεράσουν 

(Shaw et al., 2007). Οι προσδοκίες αυτές προέρχονται από ενδεχόμενες νομοθετικές και 

τεχνολογικές διευκολύνσεις, οι οποίες δύναται να ενισχύουν το ταίριασμα των ατόμων 

με αναπηρία σε ανάλογα εργασιακά περιβάλλοντα (Kirchner et al., 1997). 

Για τα άτομα με οπτική αναπηρία η ορθή επιλογή επαγγέλματος βρίσκεται μεταξύ 

δύο στερεότυπων, όπου από τη μια υποστηρίζεται η άποψη ότι τα άτομα με οπτική 

αναπηρία μπορούν να ασκήσουν μόνο συγκεκριμένα επαγγέλματα και από την άλλη η 

άποψη ότι μπορούν να ακολουθήσουν όποιο επάγγελμα επιθυμούν (Erin, 2010). Ακόμη, 

ορισμένα επαγγέλματα θεωρείται δύσκολο ή και αδύνατο να ασκηθούν από τα άτομα με 

οπτική αναπηρία, αλλά ουσιαστικά το κυριότερο πρόβλημα δεν είναι η οπτική αναπηρία 

αλλά η έλλειψη ενημέρωσης για το επάγγελμα (O’ Day, 1999). Ωστόσο, η σωστή 

απάντηση βρίσκεται στη μέση, καθώς η επιλογή καθορίζεται και από μια ποικιλία 

προσωπικών παραγόντων, όπως τα έμφυτα ταλέντα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η 

νοημοσύνη (Erin, 2010). 

Όπως προκύπτει, σίγουρα υπάρχουν επαγγέλματα ακατάλληλα για τα άτομα με 

οπτική αναπηρία και άλλα κατάλληλα, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αλλά πολλές 

φορές όχι αποτελεσματικές προσαρμογές, που να ικανοποιούν τα άτομα με αναπηρία 
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(Erin, 2010). Έτσι, τα συνηθέστερα επαγγέλματα που επιλέγουν να ασκήσουν σήμερα τα 

άτομα με οπτική αναπηρία είναι τηλεφωνητές, ιεροψάλτες, λαχειοπώλες, καθηγητές 

μουσικής, μερικοί δικηγόροι, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, σπανιότερα 

φυσιοθεραπευτές ελάχιστοι κουρδιστές πιάνου, εργαζόμενοι στα προστατευμένα 

εργαστήρια και εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία τυφλών (Παπάνης και λοιποί, 2007 ∙ 

Γιαννίτσας και λοιποί, 2000α ∙ Wolfee & Spungin, 2002), ενώ πολλοί έχουν σημειώσει 

επιτυχημένη και προσοδοφόρα σταδιοδρομία στη μουσική βιομηχανία (Jacko et al., 

2010) παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που μεταβαίνουν στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια λόγω των 

νομοθετικών ρυθμίσεων1, των συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών πρακτικών, τη χρήση της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, των προσβάσιμων εγκαταστάσεων και των προγραμμάτων 

σπουδών (Hadjikakou & Hartas, 2009).  

Τα εργαζόμενα άτομα με οπτική αναπηρία ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν εμπόδια 

στην εύρεση εργασίας,  στην παραμονή σε αυτή και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, 

φαινόμενα τα οποία είναι απόρροιες των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της σοβαρής 

οπτικής τους αναπηρίας και των στάσεων και των συμπεριφορών των εν δυνάμει 

εργοδοτών και συναδέλφων (La Grow & Daye, 2005 ∙ Leonard, 2002). Αναλυτικότερα, 

οι περιορισμοί της εργασιακής ένταξης λόγω της οπτικής αναπηρίας έγκεινται στο κατά 

πόσο δύσκολο ή και αδύνατο είναι να ασκήσουν τα άτομα με οπτική αναπηρία ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα, στην κοινωνική διάκριση απέναντι στα άτομα με αναπηρία 

                                                           
1Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3794/2009, οι τυφλοί, τα άτομα με προβλήματα όρασης και 

όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, που είναι απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, εγγράφονται στη σχολή ή το τμήμα της επιλογής τους χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό 5% επί 

του συνολικού αριθμού των εισακτέων πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των 

Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας.  
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αλλά και την άγνοια, πιστεύοντας ότι δεν θα είναι ασφαλείς και όχι αρκετά ικανοί να 

διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους (La Grow & Daye, 2005 ∙ Kirchner et al., 1997). 

Συμπερασματικά, παρόλο που η εργασία αποτελεί πυρήνα στη ζωή των ενηλίκων, 

τα άτομα με οπτική αναπηρία εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην 

ανταγωνιστική αγορά εργασίας (Wolffe & Spungin, 2002). Αυτή η υποεκπροσώπηση 

καταδεικνύει την ανάγκη για έρευνα για τον εντοπισμό αλλά πάνω από όλα την 

αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική αγορά 

εργασίας, όπως είναι οι στάσεις των εργοδοτών και του κοινωνικού περιβάλλοντος 

γενικότερα, τα προβλήματα στη μετακίνηση, ο εξοπλισμός, οι απαραίτητες 

διευκολύνσεις (Crudden & McBroom, 1999), η έλλειψη εκπαίδευσης, η ανεπαρκής 

νομοθετική υποστήριξη, η φτώχεια (Wolffe & Spungin, 2002). 

Επιλογικά, παράγοντες που σχετίζονται με την επιτυχημένη εργασιακή ένταξη 

των ατόμων με οπτική αναπηρία φαίνεται πως είναι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, η χρήση 

της τεχνολογίας αλλά και η ουσιαστική επικοινωνία με τους εργοδότες και τους 

συνεργάτες τους, ατομικά χαρακτηριστικά, σημαντικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Shaw, 

Gold, & Wolffe, 2007 ∙ Crudden, 2002 ∙ Wolffe & Spungin, 2002). 

4.3. Εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με 

αναπηρία 

 

Πολλές ερευνητικές προσπάθειες αναφορικά με τις αιτίες που υπαγορεύουν τα  

υψηλά επίπεδα ανεργίας των ατόμων με αναπηρία εντοπίζονται στη σχετική 

βιβλιογραφία (Crudden et al., 2005 ∙ Crudden & McBroom,1999). Έτσι, ορισμένοι 

ερευνητές δίνουν έμφαση στις πιθανές εκπαιδευτικές ανεπάρκειες των ατόμων με 

αναπηρία, όπως η έλλειψη κατάρτισης και εκπαίδευσης, αλλά και τη μορφή αναπηρίας. 

Άλλοι ερευνητές εστιάζουν σε κοινωνικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι 
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τάσεις της αγοράς εργασίας, οι στάσεις του κοινωνικού περίγυρου, η προσβασιμότητα, η 

ειδική μεταχείριση, ενώ παράλληλα άλλοι επισημαίνουν προσωπικά και κοινωνικά 

εμπόδια τόσο για την εύρεση όσο και τη διατήρηση της εργασίας από τα άτομα με 

αναπηρία (O’ Day, 1999). 

Κατά πλειοψηφία τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά πληθώρα 

εμποδίων ήδη από την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας (Wilson-Kovacs et 

al., 2008 ∙ Wolf-Branigin, Schuyler, & White, 2007), καθώς σύμφωνα με ερευνητικά 

δεδομένα η μορφή αναπηρίας, σωματική ή νοητική, καθώς και οι άμεσες και έμμεσες 

συνέπειές της, καθίστανται σημαντικό εμπόδιο για την εύρεση και τη διατήρηση της 

εργασίας αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη (Lindsay, 2010 ∙ Shier, Graham & Jones, 

2009 ∙ La Grow & Daye, 2005 ∙ Foster & Macleod, 2003 ∙ Punch, Hyde & Creed, 2003), 

ενώ σημαντική παράλειψη κρίνεται και η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού και 

καθοδήγησης για τα άτομα με αναπηρία  (O’ Day, 1999 ∙ Kirchner et al., 1997). 

Ως προς το εργασιακό περιβάλλον έρευνες έχουν αναδείξει ότι οι αντιλήψεις των 

εργοδοτών αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου γενικότερα και η αρνητική τους 

στάση και συμπεριφορά ως προς την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία ειδικότερα 

καθίσταται πρωταρχικής σημασίας εμπόδιο ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση 

των ατόμων με αναπηρία (McDonnall, Zhou, & Crudden, 2013 ∙ Crudden et al., 2005 ∙ 

La Grow & Daye, 2005 ∙ Chi & Qu, 2004 ∙ Leonard, 2002 ∙ Crudden & McBroom, 1999 

∙ Kirchner et al., 1997), ενώ προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η ανησυχία τους 

ως προς το κόστος των δαπανών για την υλοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών 

(Wolffe & Candela, 2002). 

Ακόμη, μια κατηγορία εμποδίων εδράζεται στις άμεσες και έμμεσες προκλήσεις 

που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των ατόμων με αναπηρία με το εργασιακό τους 
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περιβάλλον και τις απαιτήσεις του (Crudden, 2002 ∙ O’Day, 1999 ∙ Hagemoser, 1996). 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα των Wolfee & Spungin (2002) συγκαταλέγει ως εμπόδια 

την έλλειψη εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, την ανεπαρκή νομοθετική στήριξη, 

την ειδική μεταχείριση από συνεργάτες και εργοδότες (La Grow & Daye, 2005 ∙ Kirchner 

et al., 1997), την άγνοια των εργοδοτών για τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία, τις 

δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, όπως την έλλειψη των απαραίτητων τεχνολογικών 

βοηθημάτων (Crudden & McBroom, 1999), τις δυσκολίες ως προς την προσβασιμότητα 

και τη μετακίνηση στον χώρο εργασίας (La Grow & Daye, 2005), την έλλειψη 

εργασιακής εμπειρίας (Crudden & McBroom, 1999∙ O’Day, 1999). 

Ακόμη, σύμφωνα με έρευνες οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών αποκατάστασης έχουν 

προσδιορίσει εμπόδια προς την επίτευξη της ανταγωνιστικής εργασίας για τα άτομα με 

αναπηρία (Crudden et al., 2005 ∙ Punch et al., 2007), όπως είναι η έλλειψη ενημέρωσης 

του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου σχετικά με την αναπηρία και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία για να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα που τους 

έχουν ανατεθεί (O’ Day, 1999), η έλλειψη υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων υποστηρικτικής τεχνολογίας και γενικότερα η έλλειψη τεχνικής 

υποστήριξης ή οι καθυστερήσεις στην απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού, η 

συμβατότητα των συστημάτων αλλά και το υψηλό κόστος του εξοπλισμού (Crudden et 

al., 2005 ∙ O’ Day, 1999). 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη χρηματοδότησης για εκπαίδευση και επιμόρφωση και 

απόκτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού (La Grow & Daye, 2005), η ελλιπής ενημέρωση 

για κατάλληλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες (Crudden & McBroom, 1999), αλλά και 

η περιορισμένη παροχή ευκαιριών για πρόσβαση σε κατάλληλα επαγγέλματα και 

συνεπώς σε εργασιακά περιβάλλοντα (La Grow & Daye, 2005 ∙ Crudden & McBroom, 
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1999) με αποτέλεσμα την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας (Crudden & McBroom, 1999) 

αποτελούν προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά πλειοψηφία τα άτομα με αναπηρία. 

Προκλήσεις που φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία εντός του 

εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν η ανεπαρκής εκπαίδευση και καθοδήγηση ως 

προς την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων που οδηγεί σε μικρό αριθμό 

προσδοκιών από την εργασία, η ένδεια επαρκών επαγγελματικών δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας, η έλλειψη υποστήριξης και η κακή επικοινωνία, το μη 

ευέλικτο εργασιακό ωράριο, οι αρνητικές στάσεις από τους συναδέλφους και οι 

περιορισμένες προσδοκίες, τα στερεότυπα και το στίγμα, η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

(Achterberg, Wind, De Boer, & Frings-Dresen, 2009 ∙ Shier et al., 2009 ∙ Crudden et al., 

2005 ∙ O’ Day, 1999). 

Στο σημείο αυτό σκόπιμο θα ήταν να αναφερθεί ότι αρκετά συχνά τα δημόσια 

προγράμματα οικονομικής υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, όπως τα προγράμματα 

αποζημίωσης, τα προγράμματα ασφάλισης, τα προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης 

ουσιαστικά περιορίζουν το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για αναζήτηση εργασίας και 

έτσι εκλαμβάνονται ως εμπόδιο προς την εργασία. Αυτά τα προγράμματα προσφέρουν 

οικονομική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία σε αντίθεση με τα προγράμματα 

επαγγελματικής αποκατάστασης που αποβλέπουν στην οικονομική ανεξαρτησία των 

ατόμων με αναπηρία (Drew et al., 2001), με αποτέλεσμα πολλές φορές τα άτομα με 

αναπηρία να τα επιλέγουν καθώς προσφέρουν ένα σταθερό και σε μόνιμη βάση εισόδημα 

εν αντιθέσει με την εργασία που ενέχει πληθώρα εμποδίων και δυσκολιών. 

Συμπερασματικά, ο αριθμός των εμποδίων που κάποιος αντιμετωπίζει μπορεί να 

αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα για τη διαμόρφωση στάσεων και απόψεων 

σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη και τη σταδιοδρομία του (Michael et al., 2015). 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών που μελετήθηκαν, παρατηρούνται εμπόδια που 

αφορούν την προσωπικότητα των ατόμων με αναπηρία, το κοινωνικό πλαίσιο ως προς 

την εύρεση και την ένταξη στην εργασία, εμπόδια που αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

προς τα άτομα με αναπηρία για την εργασιακή προσαρμογή τους, ενώ φαίνεται ότι τα 

εμπόδια που προκύπτουν από τις αντιλήψεις των εργοδοτών αποτελούν μια συνθετότερη 

προσέγγιση προς μελέτη (Crudden, 2002 ∙ O’Day, 1999).  Επιλογικά, η  ανεργία των 

ατόμων με αναπηρία είναι το εμπόδιο το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί τον 21ο αι., εάν 

επιθυμούμε την πλήρη κοινωνική τους ενσωμάτωση (O’ Day, 1999). 

4.4. Στρατηγικές για την επαγγελματική αποκατάσταση και την 

εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία 

 

Όταν τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία κυμαίνονται σε χαμηλά 

επίπεδα, ο προσδιορισμός αρχικά των εμποδίων που υποβόσκουν αλλά και κατόπιν η 

διερεύνηση των λύσεων για την υπερπήδησή τους αποτελούν πρωταρχικά βήματα για 

την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία (La Grow & Daye, 2005). 

Η εργασία διαδραματίζει, όπως υποστηρίζεται, ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση 

της ταυτότητας και την προσωπική ευημερία όλων των ανθρώπων. Έτσι, θα πρέπει να 

γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την υποστήριξη της εργασίας των ατόμων με 

αναπηρία, οι οποίες θα απαλείφουν τις διακρίσεις και θα ενισχύουν τις διευκολύνσεις για 

τα άτομα με αναπηρία στο εργασιακό πλαίσιο (Cimarolli & Wang, 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν οι La Grow & Daye (2005) στην έρευνά 

τους, οι λύσεις για την άρτια επαγγελματική αποκατάσταση και την εργασιακή ένταξη 

των ατόμων με αναπηρία διαρθρώνονται γύρω από τρεις άξονες: α) την παροχή ειδικής 

εκπαίδευσης και της απαραίτητης προσαρμοστικής τεχνολογίας, β) την αλλαγή των 

στάσεων και των αντιλήψεων των πιθανών εργοδοτών και των συναδέλφων γενικότερα 
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απέναντι στην αναπηρία και γ) τη θεσμοθέτηση, την οργάνωση και την παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Οι ιθύνοντες, οι φορείς χάραξης πολιτικής και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στον 

τομέα της εργασίας πολύ συχνά στρέφονται με κριτική ματιά στους επαγγελματίες 

επαγγελματικής αποκατάστασης, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την καθοδήγηση και 

την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρία ως προς την εύρεση εργασίας, ενώ 

παράλληλα έχουν εστιάσει σε στρατηγικές για την αντιμετώπιση των εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στο εργασιακό τους περιβάλλον (Crudden et al., 

2005) με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την εργασιακή τους 

ένταξη. 

Υποστηρίζεται ότι ο αντίκτυπος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία είναι αδιαφιλονίκητος (Crudden 

et al., 2005), ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα εργασιακά τους καθήκοντα 

και να διατηρήσουν την εργασία τους (Inge, 2006). Αναλυτικότερα, η εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρία αναφορικά με τις διαστάσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας καθίσταται ιδιαίτερα βοηθητική για αυτά, καθώς κρίνεται 

ότι χρειάζονται τέτοιου είδους εκπαίδευση (Crudden et al., 2005) ώστε να καταστούν 

ανταγωνιστικοί στο εργασιακό τους πλαίσιο. 

Όπως προκύπτει από έρευνες (McDonnall, O' Mally & Crudden, 2014 ∙ La Grow 

& Daye, 2005), ως στρατηγικές για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία 

εκλαμβάνονται η κατάλληλη εκπαίδευση των εργοδοτών και γενικότερα των 

επαγγελματιών που επωμίζονται τον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σχετικά 

με τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία αλλά και τις 

απαραίτητες προσαρμογές στο χώρο εργασίας μέσω διάφορων δράσεων ενημέρωσής 
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τους (O’Day, 1999). Συμπληρωματικά, αδιαμφησβήτητη καθίσταται και η 

σημαντικότητα της θετικής κοινωνικής στήριξης τόσο κατά τη διαδικασία μετάβασης 

από την εκπαίδευση στην εργασία όσο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος (Cimarolli 

& Wang, 2006). Ωστόσο, ο ρόλος της εργασιακής κοινωνικής στήριξης έχει λάβει 

περιορισμένη προσοχή συνολικά στη διαδικασία αποκατάστασης παρά τη 

σημαντικότητά της στη διαδικασία διαχείρισης της αναπηρίας (Lysaght et al., 2012). 

Συνολικά, η υποστήριξη γενικότερα από τον εργασιακό περίγυρο και η βοήθειά του ως 

προς την πραγμάτωση των εργασιακών καθηκόντων των ατόμων με αναπηρία αποτελούν 

μορφές εργασιακής κοινωνικής στήριξης που επενεργούν θετικά για την παραμονή στο 

εργασιακό περιβάλλον (Harris et al., 2007). 

Η γνώση των μορφών κοινωνικής στήριξης και ο προσδιορισμός των παραμέτρων 

της στο εργασιακό περιβάλλον είναι δυνατό να συμβάλλει στο σχεδιασμό ειδικών 

προγραμμάτων εργασιακής στήριξης τα οποία θα στοχεύουν να ενημερώσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν τους εργοδότες ή τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους των 

ατόμων με αναπηρία (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010 ∙ Brough & Frame, 2004). 

Ακόμη, ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα είναι αναγκαίο να εστιάσει στην ενθάρρυνση 

εκδήλωσης θετικών μορφών στήριξης εξαλείφοντας κάθε αρνητική (Papakonstantinou & 

Papadopoulos, 2010).  

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατά πλειοψηφία εφαρμόζουν μια σειρά μέτρων, τα οποία 

επιδιώκουν την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική 

διαδικασία. Ειδικότερα, στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται δράσεις, όπως η νομοθεσία κατά 

των κοινωνικών διακρίσεων, τα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης και 

κατάρτισης, η προώθηση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, η παροχή κινήτρων με 

στόχο τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων, οι επιδοτήσεις μισθών και επιδομάτων, οι 

επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις για την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και την 
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υλοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών στον εργασιακό χώρο, η ενημέρωση των 

εργοδοτών και του κοινού μέσω ειδικών προγραμμάτων για την εξάλειψη των 

προκαταλήψεων (Παπάνης και λοιποί, 2007). 

Υποστηρίζεται ότι πολλές χώρες αφιερώνουν σημαντικούς πόρους στην ορθότερη 

οργάνωση υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης (La Grow & Daye, 2005),  και δη 

διάφορων προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης (Markussen & Røed, 2014 ∙ 

Wittich et al., 2013 ∙ McDonnall, 2011). Αναλυτικότερα, τα προαναφερθέντα 

προγράμματα αποτελούν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για την προετοιμασία των 

ατόμων με αναπηρία ως προς τη μετάβαση στην εργασία (McDonnall, 2011), ενώ 

παράλληλα αποσκοπούν στη διασφάλιση της απασχόλησής τους (Markussen & Røed, 

2014). Ακόμη, αναφορικά με την επιτυχία των προγραμμάτων επαγγελματικής 

αποκατάστασης, σύμφωνα με την έρευνα των Dutta et al. (2008), υποστηρίζεται ότι τα 

άτομα με αισθητηριακές/ επικοινωνιακές διαταραχές είχαν το υψηλότερο ποσοστό 

επιτυχίας (75%) σε σύγκριση με τα άτομα με κινητική αναπηρία (56%) και για τα άτομα 

με νοητική αναπηρία (55%) ως προς την πρόσληψη σε εργασία. 

Επιπρόσθετα, συχνά αναφέρεται ότι τα άτομα με αναπηρία επωφελούνται από τη 

μάθηση μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εμπειρίες πραγματικής εργασίας, που 

αποκτώνται εντός του εργασιακού πλαισίου αναφορικά με το εκάστοτε εργασιακό 

καθήκον περισσότερο απ’ ότι οι συνομήλικοι τους του τυπικού πληθυσμού, οι οποίες 

αποσκοπούν στην παροχή νέων ιδεών και στην ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητάς 

του (Bal et al, 2017∙ Burgstahler, 2001). Πιο συγκεκριμένα, κινητοποιούνται ώστε να 

επιλέξουν επαγγελματική σταδιοδρομία, να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές 

επιλογές και τα εργασιακά περιβάλλοντα, να αποκτήσουν εργασιακές δεξιότητες, να 

μάθουν να συνεργάζονται με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους και να 

υιοθετήσουν στρατηγικές για την προσαρμογή του εργασιακού χώρου (Burgstahler, 
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2001). Ακόμη, στο ίδιο πλαίσιο επιβεβαιώνεται η σημασία της πρώιμης εργασιακής 

εμπειρίας (McDonnall, 2011) και η ουσιαστική βοήθεια των υπηρεσιών που συνδέονται 

με την επιλογή επαγγέλματος και γενικότερα με τις υπηρεσίες επαγγελματικού 

προσανατολισμού αποτελούν παράγοντες ανταγωνιστικής εργασίας για τα άτομα με 

αναπηρία (Giesen & Cavenaugh, 2012). 

Ακόμη μία στρατηγική για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με 

αναπηρία αποτελεί η αυτοαπασχόληση (self-employment), η οποία δύναται να 

αποτελέσει μια σημαντική εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ανεργίας των ατόμων με αναπηρία (Yamamoto et al., 2011). Όπως προκύπτει, καθώς 

επαναπροσδιορίζονται πολλοί παράγοντες γύρω από την εργασία, όπως το επίπεδο των 

μισθολογικών απολαβών, δημιουργείται το κατάλληλο πεδίο για ευκαιρίες 

αυτοαπασχόλησης. Οι οικονομικές αλλαγές άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνολογική 

ανάπτυξη, όπως το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, το διαδικτυακό εμπόριο, δύνανται να 

μειώσουν τα εμπόδια που τυχόν ενέχει η αυτοαπασχόληση για τα άτομα με αναπηρία 

(Yamamoto et al., 2011). Έτσι, δεδομένων των προκλήσεων, η υποστηριζόμενη 

απασχόληση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των ατόμων με 

αναπηρία να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εύρεσης και της διατήρησης 

ανταγωνιστικής εργασίας σε ενσωματωμένα πλαίσια (Garcia-Iriarte, Balcazar & Taylor-

Ritzler, 2007). 

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.) αναφορικά με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία προχώρησε στην 

υλοποίηση προγραμμάτων επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών, δημιουργώντας παράλληλα διάφορες δομές υποστήριξης για την 

ολοκληρωμένη στήριξη των ατόμων με αναπηρία στον εργασιακό τομέα. Ειδικότερα, τα 

προγράμματα αυτά αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ένταξης στην 
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αγορά εργασίας με απώτερο στόχο την οικονομική αυτονομία, την παροχή ίσων 

ευκαιριών συμμετοχής στην εργασία, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 

αλληλεγγύης και την αξιοποίηση σημαντικού μέρους του διαθέσιμου ανθρώπινου 

δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα προγράμματα υποστήριξης της 

απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία διαρθρώνονται ως εξής: α) Προγράμματα 

επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, ηλικίας 18-65 ετών, 

β) Προγράμματα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών για άτομα με αναπηρία, 

ηλικίας 18-58 ετών, γ) Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών και νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας των ατόμων με 

αναπηρία και δ) Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία 

(Παπάνης και λοιποί, 2007). 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την 

υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον (Cimarolli & Wang, 

2006). Ως εκ τούτου αδήριτη ανάγκη αποτελεί η σύσταση υπηρεσιών μέσα από τη 

συνεργασία των κρατικών δομών, δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και του 

συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την ανταγωνιστική εργασία 

των ατόμων με αναπηρία (McDonnall & Crudden, 2009). 

Επιλογικά, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το Μέρος Α΄ στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η θεωρητική θεμελίωση της έρευνας και η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Ακόμη, ακολούθως θα αναλυθεί ο σκοπός της έρευνας, οι επιμέρους 

στόχοι της και θα αναπτυχθούν τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα. 

Αρχικά, όπως προκύπτει, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του 

κατά πόσο τα άτομα με αναπηρία επιλέγουν να ασκήσουν επαγγέλματα σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους, κατά πόσο ασκούν επαγγέλματα που επιθυμούν 

και ονειρεύονται και κατά πόσο ασκούν επαγγέλματα κατάλληλα για αυτά, καθώς και η 
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σύγκριση των αποτελεσμάτων με άτομα τυπικού πληθυσμού. Ειδικότερα, η παρούσα 

μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων τόσο των 

ατόμων τυπικής ανάπτυξης όσο και των ατόμων με αυτισμό, κινητική αναπηρία, 

κώφωση, μαθησιακές δυσκολίες και οπτική αναπηρία για τον εντοπισμό της κατάλληλης 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας μέσω της χορήγησης του Ερωτηματολογίου 

Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων 

«Self-Directed Search» (SDS) του Holland. Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι της 

έρευνας ήταν: 

 O εντοπισμός των επαγγελματικών ονείρων- φιλοδοξιών των 

συμμετεχόντων ανάλογα με την αναπηρία τους. 

 Η διερεύνηση της αντιστοιχίας μεταξύ της παρούσας και της 

επιθυμητής κατάστασης απασχόλησης ατόμων με διαφορετική αναπηρία. 

 Η διερεύνηση της αντιστοιχίας ανάμεσα στην παρούσα 

επαγγελματική τους κατάσταση και αυτής που τελικά προτείνεται ως κατάλληλη 

για αυτούς. 

 Η διερεύνηση ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στις επιλογές 

των ατόμων που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία αναπηρίας. 

Ουσιαστικά μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση των δεδομένων η έρευνα 

αποσκοπεί να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επαγγελματικών φιλοδοξιών των 

ατόμων με διάφορα είδη αναπηρίας με την επιθυμητή επαγγελματική τους 

κατάσταση; 

 Σχετίζεται η κατάλληλη επαγγελματική κατάσταση για κάθε 

άτομο με αναπηρία με την παρούσα επαγγελματική του κατάσταση; 
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 Ποια είναι τελικά τα καταλληλότερα επαγγέλματα για τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης και τα άτομα με αναπηρία; 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Στο 5ο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

από την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με το κατά πόσο τα άτομα με αναπηρία 

επιλέγουν επαγγέλματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και κατά 

πόσο ασκούν επαγγέλματα κατάλληλα γι’ αυτά. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Στη 

δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από την ανάλυση 

των δεδομένων και τέλος στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η κριτική προσέγγιση των 

αποτελεσμάτων και παρατίθενται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα 

αποτελέσματα. 

5.1. Συμμετέχοντες της έρευνας 
 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται συνολικά από 185 άτομα ηλικίας 18-50 ετών. 

Αναλυτικότερα, επιλέχθηκαν 110 άτομα τυπικού πληθυσμού, 15 με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας, 15 με κινητική αναπηρία, 15 με κώφωση, 15 με μαθησιακές δυσκολίες 

και τέλος 15 με οπτική αναπηρία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα περιγραφικά και 

ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ανάλογα με την «ομάδα» στην οποία 

ανήκουν. 

5.1.1. Τυπικός πληθυσμός 
 

Συνολικά στην έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, συμμετείχαν 110 άτομα τυπικού 

πληθυσμού με Μέσο Όρο (Μ) ηλικίας τα 30 έτη (SD2=10.1), ενώ το εύρος των ηλικιών 

κυμαινόταν από 18 έως 52 έτη. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα δημογραφικά 

                                                           
2 SD=Standard Deviation  
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χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού. Αρχικά, από τα 110 άτομα τα 

77 (70%) ήταν γυναίκες και τα 33 ήταν άντρες (30%). Επιπρόσθετα προέκυψε ότι η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμό ήταν απόφοιτοι κάποιου τμήματος 

Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Κολλεγίου (Ν=56, 50.9%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου (Ν=30, 27.3%) και κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Ν=21, 19.1%). 

Τέλος, μικρότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε από απόφοιτους Γυμνασίου (Ν=2, 1.8%) 

και απόφοιτους Δημοτικού (Ν=1, 0.9%).  

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού 
 Ν % 

Φύλο 
Άντρας 33 30,0% 

Γυναίκα 77 70,0% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Απόφοιτος Δημοτικού 1 0,9% 

Απόφοιτος Γυμνασίου 2 1,8% 

Απόφοιτος Λυκείου 30 27,3% 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Κολλεγίου 56 50,9% 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 21 19,1% 

Κάτοχος Διδακτορικού 0 0,0% 

Τέλος, όσον αφορά την επαγγελματική τους κατάσταση, παρατηρήθηκε ότι 14 

(12.7%) άτομα ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, 11 (10%) άτομα ήταν δάσκαλοι/ες, 6 (5.5%) 

άτομα ήταν φοιτητές, 6 (5.5%) άτομα ήταν άνεργοι, 6 (5.5%) άτομα ήταν 

νοσηλευτές/τριες, 5 (4.5%) άτομα ήταν στρατιωτικοί,  3 (2.7%) άτομα ήταν νηπιαγωγοί, 

2 (1.8%) άτομα ήταν προγραμματιστές, 2 (1.8%) άτομα ήταν αστυνομικοί, 2 (1.8%) 

άτομα ήταν βιολόγοι, 2 (1.8%) άτομα ήταν δικηγόροι, 2 (1.8%) άτομα ήταν λογιστές, 

ενώ προέκυψε ότι υπήρξε 1 (0.9%) συμμετοχή από τα εξής επαγγέλματα: αισθητικός, 

αναισθησιολόγος, γεωπόνος, γιατρός, γραμματέας, δασκάλα ειδικής αγωγής, δημόσιος 

υπάλληλος, ειδικευόμενος γιατρός, ενδυματολόγος, αθλητής, εργάτης, καθηγητής 

φυσικής, καθηγητής φυσικής αγωγής, καθηγητής αγγλικών, μαθηματικός, μεταπτυχιακός 



80 
 

φοιτητής, μουσικός επιμελητής, οικιακά, πληροφορικός, πολιτικός μηχανικός, 

προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας και φαρμακοποιός. 

5.1.2. Άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 
 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 15 άτομα με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας με Μέσο Όρο (Μ) ηλικίας τα 26.9 έτη (SD=8.56), ενώ το εύρος των 

ηλικιών κυμαινόταν από 18 έως 45 έτη. Πιο συγκεκριμένα, στον Πίνακα 2 παρατίθενται 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας. Όπως προκύπτει, από τα 15 άτομα τα 12 (80%) ήταν άνδρες και τα 3 

ήταν γυναίκες (20%). Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου (Ν=10, 66.7%), ενώ ένα 

σημαντικό ποσοστό ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Ν=3, 19.9%). Τέλος, μικρότερη 

συμμετοχή παρατηρήθηκε από απόφοιτους Δημοτικού (Ν=1, 6.7%) και απόφοιτους 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν=1, 6.7%).  

 Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση παρατηρήθηκε ότι όλοι ήταν 

ανύπαντροι, ενώ αναφορικά με την οικονομική τους κατάσταση το 53.3% (Ν=8) δήλωσε 

ότι είχε καλή οικονομική κατάσταση, ενώ το 46.7% (Ν=7) δήλωσε ότι είχε μέτρια 

οικονομική κατάσταση. Τέλος, αναφορικά με την εργασιακή τους κατάσταση προέκυψε 

ότι το 46.7% (Ν=7) ήταν φοιτητές, το 40% (Ν=6) ήταν εργαζόμενοι και το 13.3% (Ν=20 

ήταν άνεργοι.  

Πίνακας 2: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας 
 Ν % 

Φύλο 
Άντρας 12 80,0% 

Γυναίκα 3 20,0% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Απόφοιτος Δημοτικού 1 6,7% 

Απόφοιτος Γυμνασίου 10 66,7% 

Απόφοιτος Λυκείου 3 19,9% 
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Απόφοιτος 

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Κολλεγίου 

1 6,7% 

Οικογενειακή κατάσταση 
Ανύπαντρος 15 100,0% 

Παντρεμένος 0 0,0% 

Οικονομική κατάσταση 

Καλή 8 53,3% 

Κακή 0 0,0% 

Μέτρια 7 46,7% 

Εργασιακή κατάσταση 

 

Εργαζόμενος 

 

6 

 

40,0% 

Άνεργος 2 13,3% 

Φοιτητής 7 46,7% 

Κατόπιν, στον Πίνακα 3 δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία 

εμφάνισης και διάγνωσης του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας στο δείγμα των 15 

ατόμων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η μέση ηλικία εμφάνισης ήταν τα 3.03 (SD 

=1.27) έτη με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 2 έως 6, ενώ η μέση ηλικία 

διάγνωσης ήταν τα 3.63 (SD= 1.32) έτη με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 2 

έως 7. 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά για την ηλικία εμφάνισης και διάγνωσης 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Ηλικία εμφάνισης 3,03 1,27 2,00 6,00 

Ηλικία διάγνωσης 3,63 1,32 2,00 7 

 

5.1.3. Άτομα με κινητική αναπηρία 
 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 15 άτομα με κινητική αναπηρία με Μέσο Όρο 

(Μ) ηλικίας τα 37.3 έτη (SD=9.56), ενώ το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από 19 έως 

50. Ειδικότερα στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία, όπου από τα 15 άτομα τα 9 (60%) ήταν άντρες 

και τα 6 (40%) ήταν γυναίκες. Επιπρόσθετα προέκυψε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου (Ν=7, 46.7%), ενώ ένα 
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σημαντικό ποσοστό ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Ν=4, 26.7%) και απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Ν=3, 20%).  

Στη συνέχεια σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση προέκυψε ότι οι 8 

(53.3%) ήταν παντρεμένοι και οι 7 (46.7%) ήταν ανύπαντροι, ενώ σχετικά με την 

οικονομική τους κατάσταση το 53.3% (Ν=8) δήλωσε ότι είχε μέτρια οικονομική 

κατάσταση, ενώ το 40% (Ν=6) δήλωσε ότι είχε καλή οικονομική κατάσταση. Τέλος, 

όσον αφορά την εργασιακή τους κατάσταση προέκυψε ότι το 33.3% (Ν=5) ήταν 

εργαζόμενοι, το 33,3% (Ν=5) ήταν συνταξιούχοι, το 20% (Ν=3) ήταν άνεργοι και το 

13.3% (Ν=2) ήταν φοιτητές. 

Πίνακας 4: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία 
 Ν % 

Φύλο 
Άντρας 9 60,0% 

Γυναίκα 6 40,0% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Απόφοιτος Δημοτικού 1 6,7% 

Απόφοιτος Γυμνασίου 7 46,7% 

Απόφοιτος Λυκείου 4 26,7% 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Κολλεγίου 3 20,0% 

Οικογενειακή κατάσταση 
Ανύπαντρος 7 46,7% 

Παντρεμένος 8 53,3% 

Οικονομική κατάσταση 

Καλή 6 40,0% 

Κακή 1 6,7% 

Μέτρια 8 53,3% 

Εργασιακή κατάσταση 

Εργαζόμενος 5 33,3% 

Άνεργος 3 20,0% 

Φοιτητής 2 13,3% 

Συνταξιούχος 5 33,3% 

Ακολούθως στον Πίνακα 5 παρατίθενται τα περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία 

εμφάνισης και διάγνωσης της κινητικής αναπηρίας στο δείγμα των 15 ατόμων. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η μέση ηλικία εμφάνισης ήταν τα 20.67 (SD= 16.13) έτη με 

το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 0 έως 40, ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 

22.07 (SD= 15.07) έτη με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 2 έως 41.  
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Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά για την ηλικία εμφάνισης και διάγνωσης 
 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Ηλικίας εμφάνισης 20,67 16,13 ,00 40,00 

Ηλικία διάγνωσης 22,07 15,07 2,00 41,00 

Τέλος, από τον Πίνακα 6 προκύπτει ότι στο 46.7% (Ν=7) των ατόμων η κινητική 

αναπηρία οφειλόταν σε κάποιο ατύχημα, στο 33.5% (Ν=50) η κινητική αναπηρία 

οφειλόταν σε κάποια ασθένεια, ενώ το 20% (Ν=3) είχαν εκ γενετής πρόβλημα κινητικής 

αναπηρίας. 

Πίνακας 6: Κλινικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία 
 Ν % 

Αιτία κινητικής 

αναπηρίας 

Εκ γενετής  3 20,0% 

Ατύχημα 7 46,7% 

Ασθένεια 5 33,3% 

Κατηγορία κινητικής 

αναπηρίας 

Νευρολογικές διαταραχές 3 20,0% 

Μυοσκελετικές διαταραχές 1 6,7% 

Εκ γενετής  2 13,3% 

Ατύχημα 7 46,7% 

Ασθένεια 2 13,3% 

 

5.1.4. Άτομα με κώφωση 
 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 15 άτομα με κώφωση με Μέσο Όρο (Μ) 

ηλικίας τα 36.87 (SD= 8.71), ενώ το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από 23 έως 50. 

Αναλυτικότερα στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων με κώφωση, όπου από τα 15 άτομα τα 12 (80%) ήταν άντρες και τα 3 

ήταν γυναίκες (20%). Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με 

κώφωση ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Ν=9, 60%), ένα σημαντικό ποσοστό ήταν απόφοιτοι 

Γυμνασίου (Ν=4, 26.7%), ενώ ένα άτομο δεν είχε καμία εκπαίδευση(Ν=1, 6.7%) και ένα 

άτομο ήταν απόφοιτος Δημοτικού (Ν=1, 6.7%). 

 Έπειτα, αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση προέκυψε ότι οι 8 

(53.3%) ήταν παντρεμένοι και οι 7 (46.7%) ήταν ανύπαντροι, ενώ ως προς την 
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οικονομική τους κατάσταση το 53.3% (Ν=8) δήλωσε ότι είχε καλή οικονομική 

κατάσταση, ενώ το 46.7% (Ν=7) δήλωσε ότι είχε μέτρια οικονομική κατάσταση. Τέλος, 

όσον αφορά την εργασιακή τους κατάσταση προέκυψε ότι το 53.3% (Ν=8) ήταν 

εργαζόμενοι, το 33,3% (Ν=5) ήταν άνεργοι, το 6.7% (Ν=1) ήταν φοιτητές και το 6.7% 

(Ν=1) ήταν συνταξιούχοι. 

Πίνακας 7: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων με κώφωση 

 Ν % 

Φύλο 
Άντρας 12 80,0% 

Γυναίκα 3 20,0% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Καμία εκπαίδευση 1 6,7% 

Απόφοιτος Δημοτικού 1 6,7% 

Απόφοιτος Γυμνασίου 4 26,7% 

Απόφοιτος Λυκείου 9 60,0% 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Κολλεγίου 0 0,0% 

Οικογενειακή κατάσταση 
Ανύπαντρος 7 46,7% 

Παντρεμένος 8 53,3% 

Οικονομική κατάσταση 

Καλή 8 53,3% 

Κακή 0 0,0% 

Μέτρια 7 46,7% 

Εργασιακή κατάσταση 

Εργαζόμενος 8 53,3% 

Άνεργος 5 33,3% 

Φοιτητής 1 6,7% 

Συνταξιούχος 1 6,7% 

Στον Πίνακα 8 δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία εμφάνισης και 

διάγνωσης της κώφωσης στο δείγμα των 15 ατόμων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει 

ότι η μέση ηλικία εμφάνισης ήταν τα 20.22 (SD= 17.46) έτη με το εύρος των ηλικιών να 

κυμαίνεται από 0.8 έως 48 ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 21.37 (SD=18.04) έτη 

με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 1 έως 48.  

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά για την ηλικία αντίληψης και διάγνωσης 
 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Ηλικία αντίληψης 

προβλήματος 
20,22 17,46 ,80 48,00 

Ηλικία διάγνωσης 21,37 18,04 1,00 48,00 
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Τέλος, από τον Πίνακα 9 προκύπτει ότι το 73.3% (Ν=11) των ατόμων είχαν εκ 

γενετή κώφωση, το 20% (Ν=3) είχαν κώφωση που προήλθε από ασθένεια ενώ το 6.7% 

(Ν=1) είχαν κώφωση που προήλθε από ατύχημα. Όσον αφορά τον βαθμό απώλειας της 

ακοής παρατηρήθηκε ότι το 33.3% (Ν=5) είχε απώλεια ακοής πολύ μεγάλου βαθμού, το 

33.3% (Ν=5) είχε απώλεια ακοής μεγάλου βαθμού, το 20% (Ν=3) είχε απώλεια ακοής 

πάρα πολύ μεγάλου βαθμού και το 13.3% (Ν=2) είχε απώλεια ακοής μετρίου βαθμού. 

Επιπρόσθετα, το 73.3% (Ν=11) έπασχε από νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Επίσης, το 

53.3% (Ν=8) είχε αμφιτερόπλευρη βαρηκοΐα ενώ το 46.7% (Ν=7) είχε μονόπλευρη 

βαρηκοΐα. Τέλος, το 66.7% (Ν=10) δήλωσε ότι επικοινωνεί με χρήση του συστήματος 

ολικής επικοινωνίας ενώ το 13.3% (Ν=20) δήλωσε ότι επικοινωνεί με χρήση νοηματικής 

γλώσσας και το 13.3% (Ν=2) δήλωσε ότι επικοινωνεί προφορικά.  

Πίνακας 9: Κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων με κώφωση 
 Ν % 

Πάθηση/αίτιο 

Εκ γενετής  11 73,3% 

Ατύχημα 1 6,7% 

Ασθένεια 3 20,0% 

Βαθμός απώλειας της 

ακοής 

Πάρα πολύ μεγάλου βαθμού 

βαρηκοΐα (91-110 dB) 
3 20,0% 

Πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα 

(71-90 dB) 
5 33,3% 

Μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (56-70 

dB) 
5 33,3% 

Μετρίου βαθμού βαρηκοΐα (41-55 

dB) 
2 13,3% 

Είδος απώλειας ακοής 

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα 11 73,3% 

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας 1 6,7% 

Βαρηκοΐα μεικτού τύπου 3 20,0% 

Κοινότητα που ανήκετε 

Των κωφών/βαρήκοων 9 60,0% 

ακουόντων 1 6,7% 

και στις δύο 5 33,3% 

Όργανο με παθολογία 
Αμφιτερόπλευρη βαρηκοΐα 8 53,3% 

Μονόπλευρη βαρηκοΐα 7 46,7% 

Μέθοδος επικοινωνίας Νοηματική γλώσσα 2 13,3% 



86 
 

Γραπτός λόγος 1 6,7% 

Προφορική γλώσσα 2 13,3% 

Σύστημα ολικής επικοινωνίας 10 66,7% 

 

5.1.5. Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 
 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 15 άτομα με μαθησιακές δυσκολίες με Μέσο 

Όρο (Μ) ηλικίας τα 25.13 (SD= 6.87), ενώ το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από 18 έως 

33. Ειδικότερα, στον Πίνακα 10 παρατίθενται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, από τα 15 άτομα τα 9 (60%) ήταν άντρες 

και τα 6 ήταν γυναίκες (40%). Επιπρόσθετα προέκυψε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Ν=7, 46.7%), ενώ 

ένα σημαντικό ποσοστό ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν=6, 40%) ενώ το 

13.3% (Ν=2) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού.    

 Επιπρόσθετα, σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση προέκυψε ότι οι 12 

(80%) ήταν ανύπαντροι, οι 2 (13.3%) ήταν παντρεμένοι και 1 (6.7%) ήταν διαζευγμένος, 

ενώ όσον αφορά την οικονομική τους κατάσταση το 80% (Ν=12) δήλωσε ότι είχε κακή 

οικονομική. Τέλος, αναφορικά με την  εργασιακή τους κατάσταση προέκυψε ότι το 

46.7% (Ν=8) ήταν εργαζόμενοι, το 33,3% (Ν=5) ήταν φοιτητές και το 20% (Ν=3) ήταν 

άνεργοι. 

Πίνακας 10: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων με μαθησιακές 

δυσκολίες 
 Ν % 

Φύλο 
Άντρας 9 60,0% 

Γυναίκα 6 40,0% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Απόφοιτος Λυκείου 7 46,7% 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου 6 40,0% 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 2 13,3% 

Οικογενειακή κατάσταση Ανύπαντρος 12 80,0% 



87 
 

Παντρεμένος 

Διαζευγμένος 

2 

1 

13,3% 

6,7% 

Οικονομική κατάσταση 

Καλή 1 6,7% 

Κακή 12 80,0% 

Μέτρια 0 0,0% 

Εργασιακή κατάσταση 

Εργαζόμενος 7 46,7% 

Άνεργος 3 20,0% 

Φοιτητής 5 33,3% 

Συνταξιούχος 0 0% 

Τέλος, στον Πίνακα 11 παρατίθενται τα περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία 

εμφάνισης και διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών στο δείγμα των 15 ατόμων. Από 

τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η μέση ηλικία εμφάνισης ήταν τα 8.8 (SD =1.52) έτη με 

το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 7 έως 12, ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 

10 (SD=1.77) έτη με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 7 έως 13.  

Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά για την ηλικία αντίληψης προβλήματος και 

διάγνωσης 
 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Ηλικία εμφάνισης 8,80 1,52 7,00 12,00 

Ηλικία διάγνωσης  10,00 1,77 7,00 13,00 

 

5.1.6. Άτομα με οπτική αναπηρία 
 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 15 άτομα με οπτική αναπηρία με Μέσο Όρο 

(Μ)ηλικίας τα 33.9 (SD=8.73), ενώ το εύρος των ηλικιών κυμαινόταν από 18 έως 49. 

Ειδικότερα στον Πίνακα 12 περιγράφονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία. Ειδικότερα από τα 15 άτομα τα 11 (73.3%) ήταν 

άντρες και τα 4 ήταν γυναίκες (26.7%). Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν=7, 

46.7%), ένα σημαντικό ποσοστό ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Ν=6, 40%), ενώ το 6.7% 

(Ν=1) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού και το 6.7% (Ν=1) ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου.  
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Ακολούθως, όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση προέκυψε ότι οι 7 (46.7%) 

ήταν ανύπαντροι και οι 7 (46.7%) ήταν παντρεμένοι, ενώ όσο αφορά την οικονομική τους 

κατάσταση το 46.7% (Ν=7) δήλωσαν ότι είχαν κακή οικονομική κατάσταση και το 

46.7% (Ν=7) δήλωσαν ότι είχαν καλή οικονομική κατάσταση. Τέλος, όσον αφορά την 

εργασιακή τους κατάσταση προέκυψε ότι το 33.3% (Ν=5) ήταν συνταξιούχοι, το 26.7% 

(Ν=4) εργαζόμενοι, το 26.7% (Ν=4) ήταν φοιτητές και το 13.3% (Ν=2) ήταν άνεργοι. 

Πίνακας 12: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία 
  Ν % 

Φύλο 
Άντρας  11 73,3% 

Γυναίκα  4 26,7% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Απόφοιτος Γυμνασίου  1 6,7% 

Απόφοιτος Λυκείου  6 40% 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου  7 46,7% 

Μεταπτυχιακό  1 6,7% 

Οικογενειακή κατάσταση 

Ανύπαντρος 

 

7 46,7% 

Παντρεμένος  7 46,7% 

Διαζευγμένος  1 6,7% 

Οικονομική κατάσταση 

Καλή  7 46,7% 

Κακή  7 46,7% 

Μέτρια  1 6,7% 

Εργασιακή κατάσταση 

Εργαζόμενος  4 26,7% 

Άνεργος  2 13,3% 

Φοιτητής  4 26,7% 

Συνταξιούχος  5 33,3% 

Έπειτα στον Πίνακα 13 δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία 

εμφάνισης και διάγνωσης της οπτικής αναπηρίας στο δείγμα των 15 ατόμων. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι η μέση ηλικία εμφάνισης ήταν τα 7.48 (SD=11.83) έτη με 

το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 0 έως 39 ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 

9.53 (SD= 11.24) έτη με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από 0 έως 40.  
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Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά για την ηλικία αντίληψης προβλήματος και 

διάγνωσης 
 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Ηλικία εμφάνισης 7,48 11,83 ,00 38,00 

Ηλικία διάγνωσης  9,53 11,24 ,00 40,00 

Τέλος, από τον Πίνακα 14 προκύπτει ότι το 20% (Ν=3) έπασχε από 

μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια ή οπισθοφακική ινοπλασία αντίστοιχα ή η 

οπτική αναπηρία ήταν απόρροια ατυχήματος. Επίσης, το 13.3% (Ν=2) έπασχε από 

αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και το 6.7% (Ν=1) έπασχε από νευροϊνωμάτωση, 

καταρράκτη, την νόσο του Stargardt ή γλαύκωμα αντίστοιχα. Όσον αφορά τον βαθμό 

οπτικής αναπηρίας παρατηρήθηκε ότι το 53.3% (Ν=8) είχε ολική απώλεια όρασης, το 

26.7% (Ν=4) είχε βαριά οπτική αναπηρία και τέλος το 20% (Ν=3) δήλωσε μέτρια οπτική 

αναπηρία. Επίσης, σχετικά με το οπτικό πεδίο το 66,7% (Ν=10) ανέφερε πως είχε πλήρες 

οπτικό πεδίο. Επιπρόσθετα, το 40% (Ν=6) δήλωσε ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του 

φωτός στο αριστερό μάτι, ενώ το 60% (Ν=9) δήλωσε ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη 

του φωτός στο δεξί μάτι. Τέλος, το 53.3% (Ν=8) δήλωσε ότι κάποιες φορές κινούνται 

μόνοι και κάποιες με τη βοήθεια συνοδού, ενώ το 40% (Ν=6) απάντησε ότι κινούνται 

μόνοι τους. 

Πίνακας 14: Κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία 
 Ν % 

Πάθηση/ Αίτιο 

αναπηρίας 

Νευροϊνωμάτωση 1 6,7% 

Μελαγχρωστική 

αμφιβληστροειδοπάθεια 
3 20,0% 

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 2 13,3% 

Οπισθοφακική ινοπλασία 3 20,0% 

Ατύχημα 3 20,0% 

Καταρράκτης 1 6,7% 

Νόσος του Stargardt 1 6,7% 

Γλαύκωμα 1 6,7% 

Βαθμός οπτικής 

αναπηρίας 

Ολική τύφλωση 8 53,3% 

Βαριά οπτική αναπηρία 4 26,7% 
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 Ν % 

Μέτρια οπτική αναπηρία 3 20,0% 

Οπτικό πεδίο 

Πλήρες οπτικό πεδίο 10 66,7% 

Απώλεια κεντρικής όρασης 3 20,0% 

Απώλεια περιφερειακής όρασης 2 13,3% 

Οπτική οξύτητα/ 

αριστερό 

Ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη 

του φωτός 
6 40,0% 

Μόνο αντίληψη του φωτός 3 20,0% 

Μικρότερη του ενός εικοστού 4 26,7% 

Καλύτερη του ενός δεκάτου 2 13,3% 

Οπτική οξύτητα/ δεξί 

Ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη 

του φωτός 
9 60,0% 

Μόνο αντίληψη του φωτός 3 20,0% 

Μικρότερη του ενός εικοστού 3 20,0% 

Κινείστε μόνος ή με 

συνοδό 

Μόνος 6 40,0% 

Κάποιες φορές μόνος και κάποιες 

με τη βοήθεια συνοδού 
8 53,3% 

Με τη βοήθεια συνοδού 1 6,7% 

 

5.2. Διαδικασία 
 

Για την υλοποίηση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας χρησιμοποιήθηκε ως 

εργαλείο, όπως προαναφέρθηκε, το Ερωτηματολόγιο Self-Directed Search (SDS) του 

Holland και συγκεκριμένα η Form R (1994), η οποία έχει μεταφραστεί στα ελληνικά 

(Παπακωνσταντίνου, 2012). 

 Η διεκπεραίωση της έρευνας διαρθρώθηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά, στην πρώτη 

φάση όλοι οι συμμετέχοντες, τόσο αυτοί του τυπικού πληθυσμού όσο και τα άτομα με 

αναπηρία, έπρεπε να συμπληρώσουν ορισμένες εισαγωγικές ερωτήσεις που αφορούσαν 

δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος 

Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Κολλεγίου, Κάτοχος Μεταπτυχιακού, 

Διδακτορικού) και οι οποίες αποτελούσαν μέρος του ερωτηματολογίου SDS.  
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Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι τα άτομα με αναπηρία έπρεπε να συμπληρώσουν 

και ορισμένες άλλες ερωτήσεις, όπως τον τόπο κατοικίας τους, τον αριθμό, το φύλο και 

την ηλικία των αδερφών, την οικογενειακή τους κατάσταση (ανύπαντρος, παντρεμένος, 

διαζευγμένος, χήρος) αλλά και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους (καμία 

εκπαίδευση, απόφοιτος Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Απόφοιτος 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και την οικονομική τους κατάσταση (καλή, κακή, μέτρια). 

Ακόμη, έπρεπε να συμπληρώσουν ερωτήσεις που αφορούσαν την επαγγελματική τους 

πραγματικότητα, όπως την εργασιακή τους κατάσταση (εργαζόμενος, άνεργος, 

φοιτητής/μαθητής, συνταξιούχος), το επάγγελμα που ασκούν, τον τομέα εργασίας τους 

(δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, ευρύτερος δημόσιος τομέας), τα εργασιακά τους 

καθήκοντα και τέλος το χρονικό διάστημα εργασίας τους στο συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι, τα άτομα με αναπηρία ανάλογα με τη μορφή της 

αναπηρίας τους έπρεπε να συμπληρώσουν και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις που 

αφορούσαν στοιχεία της αναπηρίας τους. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με αυτισμό έπρεπε 

να δηλώσουν την ηλικία κατά την οποία έγιναν αντιληπτά τα συμπτώματα του αυτισμού 

αλλά και την ηλικία που διαγνώστηκε ο αυτισμός. 

Επίσης, τα άτομα με κινητική αναπηρία έπρεπε να δηλώσουν την αιτία της 

κινητικής τους αναπηρίας (εκ γενετής, ατύχημα, ασθένεια) αλλά και την κατηγορία 

κινητικής αναπηρίας στην οποία ανήκουν (νευρολογικές διαταραχές, μυοσκελετικές 

διαταραχές, εκ γενετής, ατύχημα, ασθένεια), την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων 

στην κίνηση και την ηλικία απώλειας της κίνησης και κατά πόσο κινούνται μόνοι ή με 

τη βοήθεια συνοδού (μόνος, κάποιες φορές μόνος και κάποιες με τη βοήθεια συνοδού, 

με τη βοήθεια συνοδού). 



92 
 

Επιπρόσθετα, τα άτομα με κώφωση έπρεπε να αναφέρουν την αιτία απώλειας της 

ακοής τους (εκ γενετής, ατύχημα, ασθένεια, αιφνίδια νευροαισθητηριακή απώλεια 

ακοής), τον βαθμό απώλειας της ακοής (πάρα πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (91-110 

dB), πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (71-90 dB), μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα (56-70 dB), 

μετρίου βαθμού βαρηκοΐα (41-55 dB), μικρού βαθμού βαρηκοΐα (26-40 dB), πολύ μικρού 

βαθμού βαρηκοΐα (16-25 dB), την ηλικία κατά την οποία έγιναν αντιληπτά τα 

προβλήματα της ακοής, την ηλικία διάγνωσης των προβλημάτων της ακοής, το είδος 

απώλειας της ακοής (νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, βαρηκοΐα αγωγιμότητας, βαρηκοΐα 

μεικτού τύπου), το όργανο που παρουσιάζει την παθολογία (αμφιτερόπλευρη βαρηκοΐα, 

μονόπλευρη βαρηκοΐα), τη μέθοδο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν (νοηματική γλώσσα, 

χειρονομίες, γραπτό λόγο, προφορική γλώσσα, σύστημα ολικής επικοινωνίας), την 

κοινότητα στην οποία πιστεύουν ότι ανήκουν (των κωφών/ βαρήκοων, των ακουόντων, 

και στις δύο εξίσου). 

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες  έπρεπε να αναφέρουν την ηλικία εμφάνισης 

και διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών και την κατηγορία των μαθησιακών 

δυσκολιών στην οποία ανήκουν [Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, 

Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Δυσφασία, Δυσπραξία, Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας, 

Σύνδρομο Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.)].  

Τέλος, τα άτομα με οπτική αναπηρία έπρεπε να δηλώσουν την πάθηση/ αίτιο της 

οπτικής αναπηρίας (αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, ατύχημα, γλαύκωμα, 

καταρράκτης, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροϊνωμάτωση, νόσος του 

Stargardt, οπισθοφακική ινοπλασία), τον βαθμό της οπτικής αναπηρίας (ολική τύφλωση, 

βαριά οπτική αναπηρία, μέτρια οπτική αναπηρία), την ηλικία εμφάνισης των 

προβλημάτων της όρασης αλλά και την ηλικία κατά την οποία οριστικοποιήθηκε η 

κατάσταση της όρασής τους, το οπτικό τους πεδίο (πλήρες οπτικό πεδίο, απώλεια 



93 
 

κεντρικής όρασης, απώλεια περιφερειακής όρασης), την οπτική τους οξύτητα τόσο στο 

δεξί όσο και στο αριστερό μάτι (ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός, μόνο 

αντίληψη του φωτός, μικρότερη του ενός εικοστού, καλύτερη του ενός εικοστού και 

χειρότερη του ενός δεκάτου, καλύτερη του ενός δεκάτου), το μέσο ανάγνωσης που 

χρησιμοποιούν (Braille ή ηχητική ανάγνωση, κείμενα βλεπόντων με τη χρήση 

βοηθημάτων χαμηλής όρασης) και κατά πόσο κινούνται μόνοι ή με τη βοήθεια συνοδού 

(μόνος, κάποιες φορές μόνος και κάποιες με τη βοήθεια συνοδού, με τη βοήθεια 

συνοδού). 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, ενώ η συνολική χρονική διάρκεια συμπλήρωσης του 

κυμάνθηκε κατά μέσο όρο από 25-35 λεπτά. Όσον αφορά τον τυπικό πληθυσμό, η 

συμπλήρωσή του έγινε κατά πλειοψηφία ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Survey 

Monkey, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η διά ζώσης συμπλήρωσή του με τη μορφή 

ερώτησης- απάντησης σε τόπο και χρόνο που επιλέχθηκε από τον κάθε συμμετέχοντα. 

Ακόμη, αναφορικά με τη συμπλήρωσή του από τα άτομα με αναπηρία, αυτή υλοποιήθηκε 

υπό τη μορφή ερώτησης-απάντησης κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες, είτε 

τηλεφωνικώς είτε διά ζώσης στον προσωπικό τους χώρο, στο χώρο διάφορων συλλόγων 

ΑμεΑ, αθλητικών ομάδων, εκπαιδευτικών δομών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

αποστάλθηκε μέσω ταχυδρομείου στον κάθε συμμετέχοντα εξυπηρετώντας τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες του εκάστου . Η παραπάνω διαδικασία διήρκησε περίπου επτά μήνες. 

Στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων, ώστε για τον κάθε συμμετέχοντα να εξαχθεί ο τριψήφιος κωδικός 

γραμμάτων και ως εκ τούτου ο τύπος της προσωπικότητάς του και να εντοπιστούν τα 

κατάλληλα για αυτόν επαγγέλματα. Αφού περατώθηκε και η τρίτη φάση, η έρευνα 

ολοκληρώθηκε. 
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Στο σημείο αυτό χρήζει ιδιαίτερης σημασίας να αναφερθεί ότι πριν από τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιούνταν σε κάθε συμμετέχοντα 

ενημέρωση για το θέμα της έρευνας, τους ακριβείς σκοπούς της και δινόταν λεπτομερής 

περιγραφή της διαδικασίας διεκπεραίωσής της προκειμένου να ληφθεί η συγκατάθεσή 

του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία. Ακόμη, υπήρξε προφορική και γραπτή 

διαβεβαίωση για την πλήρη εχεμύθεια, την ανωνυμία των αποτελεσμάτων, την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση των ευρημάτων μόνο για 

δεοντολογικά αποδεκτά επιστημονικούς σκοπούς. Επιλογικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

τηρήθηκαν οι Ηθικές Αρχές και Κανόνες που διέπουν την επιστημονική έρευνα σύμφωνα 

με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι και την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση (World Medical 

Association, 2010). 

5.3. Εργαλείο 
 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

είναι το σταθμισμένο Ερωτηματολόγιο Αυτοκατευθυνόμενης Διερεύνησης 

Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων «Self- Directed Search» (SDS) του 

Holland (1994), που όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ενσάρκωση της θεωρίας του περί 

επαγγελματικής ανάπτυξης (Reardon & Lenz, 1999) αναφορικά με τη σπουδαιότητα της 

συμφωνίας της προσωπικότητας του ατόμου και του περιβάλλοντός του (Σιδηροπούλου- 

Δημακάκου, 2014). 

Πρόκειται για ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (Reardon & Lenz, 

1999), το οποίο δύναται να χορηγηθεί σε εφήβους και ενήλικες (Furlonger, 1998), ενώ 

τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και 

χρησιμοποιείται συχνότατα στις Η.Π.Α. (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, 2014). Ακόμη, η 

βασική του έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα με χρονολογικό εύρος τα 15-70 
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έτη (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, 2014), είναι αυτοσυμπληρούμενο και μπορεί να 

ερμηνευθεί από το ίδιο το άτομο, ενώ είναι διαθέσιμο σε γραπτή μορφή, ηλεκτρονική και 

διαδικτυακή (Bailey, Blackwell & Crtalic, 2015). 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση και η καταγραφή των 

επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων. 

Συμπληρωματικά, αποσκοπεί στη συμβουλευτική για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και 

ανάπτυξη σταδιοδρομίας, για επαγγελματικές δραστηριότητες και επαγγέλματα που 

απαιτούν τουλάχιστον ολοκλήρωση των δευτεροβάθμιων σπουδών, ενώ παράλληλα 

στοχεύει στην επαγγελματική αξιολόγηση και την καθοδήγηση ατόμων που είναι 

επαγγελματικά ενεργά και χαρακτηρίζονται από εργασιακή εμπειρία ή ενήλικων ατόμων 

που βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και 

επιθυμούν να ερευνήσουν το μελλοντικό τους επαγγελματικό βήμα (Bailey, Blackwell & 

Crtalic, 2015 ∙ Δημητριάδου & Σταλίκας, 2011 ∙ Reardon & Lenz, 1999). 

Στην παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκε η βασική φόρμα 

R, που έχει σχεδιαστεί, κυρίως για τον προσδιορισμό επαγγελματικών ενδιαφερόντων 

και προτιμήσεων εφηβικής ηλικίας (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000), ενώ υπάρχουν και 

άλλες φόρμες, όπως η φόρμα Ε, η φόρμα και η φόρμα CP Career Explorer (Δημητριάδου 

& Σταλίκας, 2011). 

Ειδικότερα, η φόρμα R του SDS αποτελείται από ένα Δελτίο Εκτίμησης (SDS 

Assessment Booklet) που συνοδεύεται από ένα Ευρετήριο Επαγγελμάτων (The 

Occupations Finder). Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το Δελτίο Εκτίμησης, πρόκειται 

για ένα αυτοχορηγούμενο και αυτοβαθμολογούμενο δελτίο, το οποίο αποσκοπεί στην 

εκτίμηση της βαθμολογίας σε καθεμία από τις περιοχές επαγγελματικών ενδιαφερόντων, 

οι οποίες αντιστοιχούν σε καθέναν από τους έξι επαγγελματικούς τύπους (RIASEC). 
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Ακόμη, το Δελτίο Εκτίμησης αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Επαγγελματικές 

Φιλοδοξίες (Daydreams Section), όπου το άτομο παραθέτει τις πρόσφατες 

επαγγελματικές του φιλοδοξίες, ενώ αυτές κωδικοποιούνται με βάση την τυπολογία 

RIASEC και το κάθε επάγγελμα αντιστοιχίζεται με έναν τριψήφιο κωδικό (Holland, 

1994), ενώ στη συνέχεια έπεται η ενότητα 2) Υποκλίμακες του SDS, όπου περιλαμβάνει 

τις εξής ενότητες: α) Δραστηριότητες (6 κλίμακες από 11 δηλώσεις η καθεμία), όπου 

ζητείται από το άτομο να απαντήσει με διωνυμική επιλογή, δηλαδή να δηλώσει αν τον 

ενδιαφέρει ή όχι με «ναι» ή «όχι», β) Ικανότητες (6 κλίμακες από 11 δηλώσεις η 

καθεμία), όπου και πάλι ζητείται από το άτομο να απαντήσει με διωνυμική επιλογή, 

δηλαδή να δηλώσει αν μπορεί να κάνει κάτι ή όχι με «ναι» ή «όχι», γ) Επαγγέλματα (6 

κλίμακες από 11 δηλώσεις η καθεμία), όπου ζητείται από το άτομο να απαντήσει με «ναι» 

ή «όχι» για τα επαγγέλματα που τον ενδιαφέρουν ή όχι δ) Αυτοεκτίμηση (2 σύνολα από 

6 κλίμακες εκτίμησης [από το 1-7], όπου κάθε κλίμακα αντιστοιχεί σε έναν τύπο 

προσωπικότητας) αναφορικά με συγκεκριμένες δυνατότητες που πιστεύει ότι έχει, και ε) 

το σύνολο των δηλώσεων (228) (Bailey, Blackwell & Crtalic, 2015 ∙ Ξηρομερίτη & 

Μακρής 2000 ∙ Reardon & Lenz, 1999). 

Κατόπιν, η συμπλήρωση του Δελτίου Εκτίμησης ολοκληρώνεται με τη 

συμπλήρωση της ενότητας Πώς να οργανώσεις τις απαντήσεις σου, όπου το άτομο 

υπολογίζει τη βαθμολογία του σε κάθε ενότητα και η οποία τον οδηγεί στο σχηματισμό 

ενός Συνοπτικού Κωδικού Τριών Γραμμάτων, ο οποίος δηλώνει την ομοιότητα του 

ατόμου με τους έξι τύπους προσωπικότητας που αντιπροσωπεύουν το RIASEC. Το 

πρώτο γράμμα του Κωδικού αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο σε βαθμολογία τύπο του 

RIASEC, το δεύτερο γράμμα τον δεύτερο υψηλότερο και το τρίτο γράμμα τον τελευταίο 

σε βαθμολογία τύπο (Ξηρομερίτη & Μακρής 2000 ∙ Holland, 1994). 
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Έπειτα, με αυτό τον Κωδικό προχωρά στο Ευρετήριο Επαγγελμάτων, όπου 

περιλαμβάνονται επαγγέλματα, τα οποία καταχωρούνται με βάση τη σχέση τους με 

καθέναν από τους τύπους προσωπικότητας (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000). Το 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο δίνει στο ενδιαφερόμενο άτομο μια λίστα επαγγελμάτων και ως 

εκ τούτου επιλογών επαγγελματικών σταδιοδρομιών ανάλογα με τον Κωδικό που 

προέκυψε από το SDS ώστε να διαλέξει το καταλληλότερο γι’ αυτό (Holland, 1994). 

Λόγω της ευκολίας χρήσης και της εύκολης αντίληψης και κατανόησης της 

τυπολογίας και του ίδιου του Ερωτηματολογίου SDS έχουν γίνει πολυάριθμες 

προσαρμογές και αναθεωρήσεις, ενώ έρευνες αναφορικά με την εφαρμογή και την 

προσαρμογή του έχουν λάβει χώρα σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως η Αυστραλία, ο 

Καναδάς, η Κίνα, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ινδονησία, το Ισραήλ, 

η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Νιγηρία, η Νορβηγία (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000). 

Ακόμη, το SDS έχει προσαρμοστεί στο αμερικάνικο σύστημα Braille, ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης από αμερικάνικο πληθυσμό με οπτική αναπηρία 

(Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000).  Ακόμη, το SDS και συγκεκριμένα η φόρμα R σε μορφή 

Braille χορηγήθηκε σε ελληνικό πληθυσμό και συγκεκριμένα σε εφήβους με οπτική 

αναπηρία με απώτερο στόχο τη διερεύνηση του βαθμού λειτουργικότητας του 

ερωτηματολογίου σε αυτόν τον πληθυσμό. Ως προς τη διερεύνηση της αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου, οι σχετικοί δείκτες (Kuder-Richardon και επαναληπτικών μετρήσεων) 

κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρόμοια με αυτά των αντίστοιχων δεικτών κατά τη 

διερεύνηση της λειτουργικότητας του ερωτηματολογίου σε αμερικάνικο πληθυσμό 

ατόμων χωρίς οπτική αναπηρία. Παράλληλα, ως προς τη διερεύνηση της εγκυρότητας 

του ερωτηματολογίου στο ελληνικό δείγμα ατόμων με οπτική αναπηρία, οι δείκτες 

συσχέτισης φαίνεται να επιβεβαιώνουν το εξαγωνικό μοντέλο που προτείνει ο Holland. 

Τέλος, η παρούσα έρευνα συμπεραίνει ότι το SDS αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 
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εργαλείο διερεύνησης επαγγελματικών επιλογών και προτιμήσεων των ατόμων με οπτική 

αναπηρία (Ξηρομερίτη & Μακρής, 2000).  Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο έχει χορηγηθεί σε εφήβους ηλικίας 11-18 ετών με μέτρια έως βαριά 

κώφωση (Furlonger, 1998). Με βάση τα πορίσματα από τις άνωθεν έρευνες 

συμπεραίνεται ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο 

αξιολόγησης που απευθύνεται και στα άτομα με αναπηρία (Bailey, Blackwell & Crtalic, 

2015 ∙ Levinson, 1990). 

5.4. Ανάλυση των δεδομένων 
 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS, 22.0 (IBM SPSS STATISTICS 22).  

Αρχικά, παρουσιάστηκαν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Ως δείκτες 

περιγραφικής στατιστικής χρησιμοποιήθηκαν ο Μέσος Όρος (Μ), η Τυπική Απόκλιση 

(SD), η Μέγιστη (maximum)  και η Ελάχιστη Tιμή (minimum). 

Ακόμη, σε κάθε κατηγορία του δείγματος εντοπίστηκε το πλήθος (Ν) και το 

ποσοστό (%) των ατόμων αναφορικά με την παρούσα επαγγελματική τους κατάσταση, 

την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση αλλά και κατάλληλη σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο SDS. Επίσης, με βάση την 

ανάλυση των ευρημάτων αναδείχθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των 

κατηγοριών του δείγματος. 
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Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσματα της έρευνας 

Αποτελέσματα 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με το επάγγελμα που 

ασκούν οι συμμετέχοντες, το επάγγελμα που θα ήθελαν να ασκούν (επιθυμητό 

επάγγελμα) και το επάγγελμα το οποίο θα ήταν κατάλληλο για αυτούς βάσει του 

εργαλείου του Holland. Σε κάθε περίπτωση το επάγγελμα αντιστοιχήθηκε με έναν 

τριψήφιο κωδικό, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την ένταξη των επαγγελμάτων σε μια 

από τις πέντε κατηγορίες επαγγελμάτων όπως αυτές ορίζονται από τον Holland 

(ρεαλιστικά, ερευνητικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά, συμβατικά 

επαγγέλματα). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανάλογα με την μορφή αναπηρίας των 

συμμετεχόντων.  

6.1. Τυπικός πληθυσμός 
 

Αρχικά, καταγράφηκε το επάγγελμα των ατόμων τυπικού πληθυσμού και έγινε 

αντιστοίχιση στις επαγγελματικές κατηγορίες του Holland βάσει του τριψήφιου κωδικού 

που προκύπτει. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 15 από όπου και 

προκύπτει ότι 33 (30%) άτομα ήταν φοιτητές και 6 (5.5%) ήταν άνεργοι με αποτέλεσμα 

να μη δύναται να αντιστοιχηθούν σε κάποιον κωδικό. Από τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες ένα σημαντικό ποσοστό ομαδοποιήθηκε στον κωδικό SAE (N=16, 

14.5%)  που αντιστοιχεί στο κοινωνικό επάγγελμα του δασκάλου, 15 (13.6%) άτομα 

ομαδοποιήθηκαν στον κωδικό CRS, που αντιστοιχεί σε συμβατικά επαγγέλματα, όπως 

του καθηγητή και του υπαλλήλου πληροφορικής, 6 (5.5.%) άτομα ομαδοποιήθηκαν στον 

κωδικό ISR/ISE, που αντιστοιχεί στο επάγγελμα του νοσηλευτή, 5 (4.5 %) άτομα 

ομαδοποιήθηκαν στον κωδικό EIS, που αντιστοιχεί στο επάγγελμα του στρατιωτικού, 2 

(1.8%) άτομα ομαδοποιήθηκαν στον κωδικό SEC, που αντιστοιχεί σε κοινωνικά 
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επαγγέλματα, όπως του δασκάλου ειδικής αγωγής, 2 (1.8%) άτομα ομαδοποιήθηκαν στον 

κωδικό SEA, που αντιστοιχεί σε επαγγέλματα, όπως της αισθητικού, 2 (1.8%) άτομα 

ομαδοποιήθηκαν στον κωδικό IRS, που αντιστοιχεί στα επαγγέλματα του γιατρού και 

του γεωπόνου, 2 (1.8%) άτομα ομαδοποιήθηκαν στον κωδικό IAR, που αντιστοιχεί στα 

επαγγέλματα του βιολόγου, 2 (1.8%) άτομα ομαδοποιήθηκαν στον κωδικό CSE, που 

αντιστοιχεί στα επαγγέλματα του γραμματέα και του λογιστή  ενώ 1 (0.9%) άτομο 

εντάχθηκε σε κάθε μια από τις κατηγορίες SRC, SER, RS, ISE, IRS/ISE, IRE, IES, ESR, 

ESA/ESI, ESA, CSI, CER και ARI. 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα τριψήφιου κωδικού για τον τυπικό πληθυσμό 
Κωδικός Ν % 

Φοιτητής 33 30,0% 

SAE 16 14,5% 

CRS 15 13,6% 

ISR/ISE 6 5,5% 

Άνεργος/η 6 5,5% 

EIS 5 4,5% 

SER/SCE 2 1,8% 

SEC 2 1,8% 

SEA 2 1,8% 

IRS 2 1,8% 

IRC 2 1,8% 

IAR 2 1,8% 

CSE 2 1,8% 

SRC 1 0,9% 

SER 1 0,9% 

RES 1 0,9% 

ISE 1 0,9% 

IRS/ISE 1 0,9% 

IRE 1 0,9% 

IES 1 0,9% 

IER 1 0,9% 

ESR 1 0,9% 

ESA/ESI 1 0,9% 

ESA 1 0,9% 

CSI 1 0,9% 
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Κωδικός Ν % 

CER 1 0,9% 

ARI 1 0,9% 

Με βάση τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος τους. Τα στοιχεία 

παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 16.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 34.3% 

(Ν=24) των συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού απασχολείται σε κοινωνικά 

επαγγέλματα, το 27.2% (Ν=19) απασχολείται σε συμβατικά επαγγέλματα και το 24.3% 

(Ν=17) απασχολείται σε ερευνητικά επαγγέλματα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό οι 

συμμετέχοντες απασχολούνται σε επιχειρηματικά επαγγέλματα (Ν=8, 11.4%), σε 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα (Ν=1, 1.4%) και σε ρεαλιστικά επαγγέλματα (Ν=1, 2.4%). 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω ποσοστά υπολογίσθηκαν επί του συνόλου των 

συμμετεχόντων  που εργάζονταν (εξαιρέθηκαν φοιτητές και άνεργοι). 

Πίνακας 16: Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων τυπικού πληθυσμού 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 1 1,4% 

Ερευνητικά 17 24,3% 

Καλλιτεχνικά 1 1,4% 

Κοινωνικά 24 34,3% 

Επιχειρηματικά 8 11,4% 

Συμβατικά 19 27,2% 

Στη συνέχεια καταγράφηκε το πιο πρόσφατο επιθυμητό επάγγελμα των 

συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 16 (14.5%) 

άτομα τυπικού πληθυσμού θα ήθελαν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του δασκάλου με 

κωδικό SAE, 9 (8.2%) άτομα τυπικού πληθυσμού θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν με το 

επάγγελμα του νηπιαγωγού με κωδικό SAE, 7 (6.4%) άτομα τυπικού πληθυσμού θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του στρατιωτικού με κωδικό EIS. Επιπλέον, από 

το σύνολο του δείγματος, 6 (5.5%) άτομα τυπικού πληθυσμού θα επιθυμούσαν να 

ασχοληθούν με το επάγγελμα του αστυνομικού με κωδικό SER/SCE, ενώ 5 (4.5%) άτομα 
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τυπικού πληθυσμού με το επάγγελμα του αρχιτέκτονα με κωδικό SIA.  Τέλος, όλα τα 

αποτελέσματα παρατίθενται συγκεντρωμένα στον Πίνακα 17. 

Πίνακας 17: Αποτελέσματα πρόσφατης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

και τριψήφιου κωδικού για τον τυπικό πληθυσμό 
Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Δασκάλος/α SAE 16 14,5% 

Νηπιαγωγός SAE 9 8,2% 

Στρατιωτικός EIS 7 6,4% 

Αστυνομικός SER/SCE 6 5,5% 

Ψυχολόγος SIA 5 4,5% 

Αρχιτέκτονας AIR 4 3,6% 

Αεροσυνοδός RIE 4 3,6% 

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ASE 3 2,7% 

Νοσηλεύτρια ISR/ISE 3 2,7% 

Γιατρός ISC 3 2,7% 

Τραγουδιστής/τρια AES 2 1,8% 

Φιλόλογος AIS 2 1,8% 

Υπάλληλος γραφείου CRS 2 1,8% 

Συγγραφέας ASE 2 1,8% 

Πιλότος RIE 2 1,8% 

Κομμώτρια SER 2 1,8% 

Ηλεκτρολόγος RIE 2 1,8% 

Ηθοποιός ASE 2 1,8% 

Βιολόγος IAR 2 1,8% 

Αισθητικός SEA 2 1,8% 

Χορεύτρια AER 1 0,9% 

Φαρμακοποιός IES 1 0,9% 

Τεχνικός Λογισμικού RIS 1 0,9% 

Στρατιωτικός Νοσηλευτής ISR/ISE 1 0,9% 

Πωλητής ESA 1 0,9% 

Προπονητής ποδοσφαίρου SRE 1 0,9% 

Πολιτικός Μηχανικός ΙRE 1 0,9% 

Οινοποιός EIR 1 0,9% 

Ξεναγός ESC 1 0,9% 

Νευροψυχολόγος SIA 1 0,9% 

Μουσικός ASC 1 0,9% 

Μέλος ΔΕΠ πανεπιστημίου SEI 1 0,9% 

Μαθηματικός ΙER 1 0,9% 

Λογοθεραπεύτρια SAI 1 0,9% 
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Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Λογίστρια CSI 1 0,9% 

Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών SAE 1 0,9% 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής SER 1 0,9% 

Καθηγητής SAE 1 0,9% 

Ιστορικός SEI 1 0,9% 

Ιδιωτικός υπάλληλος CRS 1 0,9% 

Ιδιοκτήτης επιχείρησης ESC 1 0,9% 

Θεολόγος SEA 1 0,9% 

Ερευνητής ISE 1 0,9% 

Επεμβατικός Καρδιολόγος ISE 1 0,9% 

Επαγγελματίας αθλητής SRC 1 0,9% 

Ενδυματολόγος ARI 1 0,9% 

Διοίκηση επιχειρήσεων ESC 1 0,9% 

Βρεφονηπιοκόμος SAE 1 0,9% 

Βοηθός λογιστή CSE 1 0,9% 

Βιβλιοπώλης ESC 1 0,9% 

Με βάση τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος που θα επιθυμούσαν να 

ακολουθήσουν, ενώ τα στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 18.  Αναλυτικότερα, 

προέκυψε ότι το 46.4% (Ν=51) των συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού θα επιθυμούσε 

να απασχολείται σε κοινωνικά επαγγέλματα, το 16.4% (Ν=18) θα επέλεγε την άσκηση 

καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, ενώ το 13.6% (Ν=15) θα ήθελε να απασχολείται σε 

ερευνητικά επαγγέλματα. Τέλος μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα ήθελε να 

απασχολείται σε επιχειρηματικά επαγγέλματα (Ν=13, 11.8%), σε ρεαλιστικά 

επαγγέλματα (Ν=8, 7.3%) και σε συμβατικά επαγγέλματα (Ν=5, 4.5%).  

Πίνακας 18: Κατηγοριοποίηση επιθυμητού επαγγέλματος τυπικού πληθυσμού 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 8 7,3% 

Ερευνητικά 15 13,6% 

Καλλιτεχνικά 18 16,4% 

Κοινωνικά 51 46,4% 

Επιχειρηματικά 13 11,8% 
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Συμβατικά 5 4,5% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση. Τα 

αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 19. Ειδικότερα, από την ανάλυση των 

δεδομένων προέκυψε ότι από τους 17 συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού, που 

ακολουθούν ερευνητικό επάγγελμα, το 70.6% (Ν=12) θα επιθυμούσε να ασκεί 

ερευνητικό επάγγελμα, ενώ το 17.6% (Ν=3) θα επιθυμούσε να ασκεί κοινωνικό 

επάγγελμα και τέλος το 11.8% (Ν=2) θα επιθυμούσε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα. 

Επιπρόσθετα, από τους 24 συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού, που ακολουθούν 

κοινωνικό επάγγελμα, το 70.8% (Ν=17) θα επέλεγε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα, ενώ 

το  12.5% (Ν=3) θα επιθυμούσε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα, το 8.3% (Ν=2) θα 

επιθυμούσε να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα και το 8.3% (Ν=2) θα επιθυμούσε να 

ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα. Παρόμοια, από τους 19 συμμετέχοντες τυπικού 

πληθυσμού, που ακολουθούν συμβατικό επάγγελμα μόλις το 10.5% (Ν=12) εξ αυτών θα 

επιθυμούσε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα, ενώ το 31.6% (Ν=6) θα επιθυμούσε να ασκεί 

καλλιτεχνικό επάγγελμα, το 26.3% (Ν=5) θα επιθυμούσε να ασκεί κάποιο  

επιχειρηματικό επάγγελμα, το 21.1% (Ν=4) θα επιθυμούσε να ασκεί κοινωνικό 

επάγγελμα και τέλος το 10.5% (Ν=2) θα επιθυμούσε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα. 

Τέλος, από τους 8 συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού, που ασκούν επιχειρηματικό 

επάγγελμα, το 62.5% (Ν=15) εξ αυτών θα επιθυμούσε να ασκεί επιχειρηματικό 

επάγγελμα, ενώ το 25% (Ν=3) θα επιθυμούσε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα και το 

12.5% (Ν=1) θα επέλεγε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα. 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού, που ακολουθούν ρεαλιστικό, ερευνητικό, 

καλλιτεχνικό, κοινωνικό ή επιχειρηματικό επάγγελμα, θα επιθυμούσαν να ασκήσουν 
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κάποιο επάγγελμα της ίδιας κατηγορίας στην οποία ήδη εργάζονται. Ωστόσο σημαντική 

απόκλιση μεταξύ παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης προκύπτει για 

όσος ασχολούνται με συμβατικά επαγγέλματα. Αναλυτικότερα, όσοι ασκούν συμβατικό 

επάγγελμα φαίνεται ότι θα επιθυμούσαν να ασκούν κατά κύριο λόγο επάγγελμα 

διαφορετικής κατηγορίας. 

Πίνακας 19: Σύγκριση παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

 

Κατηγορία 1ης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 0 0 0 0 0 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 12 2 3 0 0 

% 0,0% 70,6% 11,8% 17,6% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνικά 
Ν 0 0 1 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 2 0 3 17 2 0 

% 8,3% 0,0% 12,5% 70,8% 8,3% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 1 2 5 0 

% 0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 62,5% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 2 0 6 4 5 2 

% 10,5% 0,0% 31,6% 21,1% 26,3% 10,5% 

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το καταλληλότερο επάγγελμα για κάθε συμμετέχοντα 

βάσει του SDS και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 20. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού σύμφωνα 

με το SDS θα έπρεπε να ασχολείται με κοινωνικά επαγγέλματα (Ν=42, 38.2%), ενώ ένα 

ποσοστό των συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού θα έπρεπε να ασχολείται με 

καλλιτεχνικά (Ν=19, 17.3%), ερευνητικά (Ν=17, 15.5%), επιχειρηματικά (Ν=14, 

12.7%), συμβατικά (Ν=11, 10%) και ρεαλιστικά επαγγέλματα (Ν=7, 6.4%). 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα SDS για τον τυπικό πληθυσμό 
Κωδικός Κατηγορία Ν % 

SEA Κοινωνικά 7 6,4% 
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Κωδικός Κατηγορία Ν % 

SEC Κοινωνικά 5 4,5% 

SAE Κοινωνικά 5 4,5% 

ASR Καλλιτεχνικά 5 4,5% 

SIE Κοινωνικά 4 3,6% 

SIA Κοινωνικά 4 3,6% 

SAI Κοινωνικά 4 3,6% 

SAC Κοινωνικά 4 3,6% 

ISA Ερευνητικά 3 2,7% 

ECS Επιχειρηματικά 3 2,7% 

ASE Καλλιτεχνικά 3 2,7% 

SIC Κοινωνικά 2 1,8% 

SCE Κοινωνικά 2 1,8% 

SAR Κοινωνικά 2 1,8% 

SAIC Κοινωνικά 2 1,8% 

IRE Ερευνητικά 2 1,8% 

IEC Ερευνητικά 2 1,8% 

ICS Ερευνητικά 2 1,8% 

ESC Επιχειρηματικά 2 1,8% 

ECA Επιχειρηματικά 2 1,8% 

CES Συμβατικά 2 1,8% 

ASI Καλλιτεχνικά 2 1,8% 

AES Καλλιτεχνικά 2 1,8% 

SCIA Κοινωνικά 1 0,9% 

SCI Κοινωνικά 1 0,9% 

RSE Ρεαλιστικά 1 0,9% 

RIC Ρεαλιστικά 1 0,9% 

RES Ρεαλιστικά 1 0,9% 

REC Ρεαλιστικά 1 0,9% 

REAC Ρεαλιστικά 1 0,9% 

RCI Ρεαλιστικά 1 0,9% 

RCE Ρεαλιστικά 1 0,9% 

ISR Ερευνητικά 1 0,9% 

ISER Ερευνητικά 1 0,9% 

ISE Ερευνητικά 1 0,9% 

ISCE Ερευνητικά 1 0,9% 

ISC Ερευνητικά 1 0,9% 

IRA Ερευνητικά 1 0,9% 

IES Ερευνητικά 1 0,9% 

IER Ερευνητικά 1 0,9% 
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Κωδικός Κατηγορία Ν % 

ESR Επιχειρηματικά 1 0,9% 

ESA Επιχειρηματικά 1 0,9% 

ERC Επιχειρηματικά 1 0,9% 

EIA Επιχειρηματικά 1 0,9% 

ECI Επιχειρηματικά 1 0,9% 

EAS Επιχειρηματικά 1 0,9% 

EAR Επιχειρηματικά 1 0,9% 

CSR Συμβατικά 1 0,9% 

CSI Συμβατικά 1 0,9% 

CSE Συμβατικά 1 0,9% 

CRIE Συμβατικά 1 0,9% 

CRE Συμβατικά 1 0,9% 

CIE Συμβατικά 1 0,9% 

CEI Συμβατικά 1 0,9% 

CEA Συμβατικά 1 0,9% 

ASRC Καλλιτεχνικά 1 0,9% 

ASIC Καλλιτεχνικά 1 0,9% 

ASC Καλλιτεχνικά 1 0,9% 

ARS Καλλιτεχνικά 1 0,9% 

AISR Καλλιτεχνικά 1 0,9% 

AISC Καλλιτεχνικά 1 0,9% 

AEC Καλλιτεχνικά 1 0,9% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά 

στον Πίνακα 21. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι από τους 17 

συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού που ακολουθούν ερευνητικό επάγγελμα, το 41.2% 

(Ν=7) θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα, ενώ το 17.6% (Ν=3) θα έπρεπε να 

ασκεί συμβατικό επάγγελμα, το 17.6% (Ν=3) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα, 

το 11.8% (Ν=2) θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα, το 5.9 % (Ν=1) θα έπρεπε να 

ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα και τέλος το 5.9% (Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί 

καλλιτεχνικό επάγγελμα. Επιπρόσθετα, από τους 24 συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού 

που ακολουθούν κοινωνικό επάγγελμα, το 41.7% (Ν=10) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό 
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επάγγελμα, ενώ 25% (Ν=6) θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα, το 12.5% (Ν=2) 

θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα, το 8.3% (Ν=2) θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό 

επάγγελμα και το 8.3% (Ν=2) θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα. Παρόμοια, από 

τους 19 συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού που ακολουθούν συμβατικό επάγγελμα μόλις 

το 15.8% (Ν=3) εξ αυτών θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα, ενώ 31.6% (Ν=6) 

θα έπρεπε να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα, το 26.3% (Ν=5) θα έπρεπε να ασκεί 

κοινωνικό επάγγελμα, το 21.1% (Ν=4) θα έπρεπε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα και 

το 5.3% (Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα. Τέλος, από τους 8 

συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού που ακολουθούν επιχειρηματικό επάγγελμα μόλις το 

12.5% (Ν=1) εξ αυτών θα έπρεπε να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα, ενώ το 25% (Ν=2) 

θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα, το 25% (Ν=2) θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό 

επάγγελμα, το 25% (Ν=2) θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα. 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ του 

επαγγέλματος που ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με 

το SDS.   

Πίνακας 21: Σύγκριση παρούσας και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Κοινω-

νικά 

Καλλιτε-

χνικά Ερευνητικά 

Επιχειρη-

ματικά Συμβατικά Ρεαλιστικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 0 0 0 0 0 

% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 3 1 7 1 3 2 

% 14,3% 9,1% 58,3% 9,1% 33,3% 33,3% 

Καλλιτεχνικά 
Ν 0 0 0 1 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 10 6 3 2 1 2 

% 47,6% 54,5% 25,0% 18,2% 11,1% 33,3% 

Ν 2 0 1 1 2 2 
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Επιχειρημα-

τικά 
% 9,5% 0,0% 8,3% 9,1% 22,2% 33,3% 

Συμβατικά 
Ν 5 4 1 6 3 0 

% 23,8% 36,4% 8,3% 54,5% 33,3% 0,0% 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η επιθυμητή 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SD, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 22. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι από τους 51 

συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού, που θα ήθελαν να ακολουθούν κοινωνικό 

επάγγελμα, το 58.8% (Ν=30) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα, ενώ το 15.7% 

(Ν=3) θα έπρεπε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα, το 11.8% (Ν=6) θα έπρεπε να ασκεί 

επιχειρηματικό επάγγελμα, το 9.8% (Ν=5) θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα, το 

2 % (Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα και το 2% (Ν=1) θα έπρεπε να 

ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα.  

 Επιπρόσθετα, από τους 18 συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού που θα 

επιθυμούσαν να ακολουθούν καλλιτεχνικό επάγγελμα, το 44.4% (Ν=8) θα ήταν σκόπιμο 

να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα, ενώ το 27.8% (Ν=5) θα έπρεπε να ακολουθήσει 

επιχειρηματικό επάγγελμα, το 16.7% (Ν=3) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα, 

το 5.6% (Ν=1) θα έπρεπε να ακολουθήσει συμβατικό επάγγελμα και τέλος το 5.6% (Ν=1) 

θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα. Παρόμοια, από τους 15 συμμετέχοντες 

τυπικού πληθυσμού, που θα επιθυμούσαν να ασκούν ερευνητικό επάγγελμα, το 53.3% 

(Ν=8) εξ αυτών θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα, ενώ το 20% (Ν=3) θα έπρεπε 

να ασχοληθεί με συμβατικό επάγγελμα, το 13.3% (Ν=2) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό 

επάγγελμα και το 13.3% (Ν=2) θα έπρεπε να ασχολείται μ ρεαλιστικό επάγγελμα. Τέλος, 

από τους 8 συμμετέχοντες τυπικού πληθυσμού που ακολουθούν ρεαλιστικό επάγγελμα 

μόλις το 25% (Ν=2) εξ αυτών θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα, ενώ το 25% 
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(Ν=2) θα έπρεπε να ακολουθήσει συμβατικό επάγγελμα και το 25% (Ν=2) θα έπρεπε να 

ασχολείται με κοινωνικό επάγγελμα. 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ του 

επαγγέλματος που θα ήθελαν να ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν 

σύμφωνα με το SDS.   

Πίνακας 22: Σύγκριση επιθυμητής και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Κοινω-

νικά 

Καλλιτε-

χνικά Ερευνητικά 

Επιχειρη-

ματικά Συμβατικά Ρεαλιστικά 

Κατηγορία 

επιθυμητής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 25,0% 0,0% 25,0% 12,5% 12,5% 25,0% 

% 3 0 2 0 8 2 

Ερευνητικά 
Ν 20,0% 0,0% 13,3% 0,0% 53,3% 13,3% 

% 1 5 3 8 0 1 

Καλλιτεχνικά 
Ν 5,6% 27,8% 16,7% 44,4% 0,0% 5,6% 

% 1 6 30 8 5 1 

Κοινωνικά 
Ν 2,0% 11,8% 58,8% 15,7% 9,8% 2,0% 

% 2 1 4 2 3 1 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 15,4% 7,7% 30,8% 15,4% 23,1% 7,7% 

% 2 2 1 0 0 0 

Συμβατικά 
Ν 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% 23,8% 36,4% 8,3% 54,5% 33,3% 0,0% 

 

6.2. Άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 
 

Όμοια με τον τυπικό πληθυσμό, αρχικά, καταγράφηκε το επάγγελμα των ατόμων 

με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και έγινε αντιστοίχιση στις επαγγελματικές 

κατηγορίες του Holland βάσει του τριψήφιου κωδικού που προκύπτει. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 23 από όπου και προκύπτει ότι 6 άτομα ήταν φοιτητές και 

2 άνεργοι οπότε δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάποιον κωδικό. Από τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες από ένα άτομο (6.7%) κατηγοριοποιήθηκε: στον κωδικό ARS 
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που αντιστοιχεί στο καλλιτεχνικό επάγγελμα του φωτογράφου, στον κωδικό CSE που 

αντιστοιχεί στο συμβατικό επάγγελμα του γραμματέα, στον κωδικό IRC που αντιστοιχεί 

στο ερευνητικό επάγγελμα του προγραμματιστή Η/Υ, στον κωδικό RIS που αντιστοιχεί 

στο ρεαλιστικό επάγγελμα του κηπουρού, στον κωδικό RSE που αντιστοιχεί στο 

ρεαλιστικό επάγγελμα του αρτοποιού και στον κωδικό SAE που αντιστοιχεί στο 

κοινωνικό επάγγελμα του δασκάλου. 

Πίνακας 23: Αποτελέσματα τριψήφιου κωδικού συμμετεχόντων με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας 
Κωδικός Ν % 

ARS 1 6,7% 

CSE 1 6,7% 

IRC 1 6,7% 

IRE 1 6,7% 

RIS 1 6,7% 

RSE 1 6,7% 

SAE 1 6,7% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος τους, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

Πίνακα 24.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 28.6% (Ν=2) των συμμετεχόντων με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας απασχολείται σε ρεαλιστικά επαγγέλματα, το 28.6% 

(Ν=2) απασχολείται σε ερευνητικά επαγγέλματα και το 14.3% (Ν=11) απασχολείται 

αντίστοιχα σε καλλιτεχνικά, κοινωνικά ή συμβατικά επαγγέλματα. Εδώ πρέπει να 

τονίσουμε ότι τα παραπάνω ποσοστά υπολογίσθηκαν επί του συνόλου των 

συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας που είχαν εργασία (εξαιρέθηκαν 

φοιτητές και άνεργοι). 

Πίνακας 24: Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 2 28,6% 

Ερευνητικά 2 28,6% 



112 
 

Καλλιτεχνικά 1 14,3% 

Κοινωνικά 1 14,3% 

Επιχειρηματικά 0 0% 

Συμβατικά 1 14,3% 

Στη συνέχεια καταγράφηκε το πιο πρόσφατο επιθυμητό επάγγελμα των 

συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει 

ότι ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του αρτοποιού, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό RSE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου, που αντιστοιχεί στον κωδικό ESI, ένα άτομο δήλωσε 

ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του γραμματέα, που αντιστοιχεί στον κωδικό 

CSE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του δασκάλου, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό SAE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ακολουθήσει το 

επάγγελμα του διευθυντή ζωολογικού κήπου, που αντιστοιχεί στον κωδικό ESR, ένα 

άτομο δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του μηχανικού Η/Υ, 

που αντιστοιχεί στον κωδικό IRE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να γίνει ιδιοκτήτης 

φάρμας, που αντιστοιχεί στον κωδικό RSI, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί 

με την κατασκευή καρτούν, που αντιστοιχεί στον κωδικό AES, ένα άτομο δήλωσε ότι θα 

ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του κηπουρού, που αντιστοιχεί στον κωδικό RIS, 

ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του κτηνιάτρου, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό IRS/ISE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα του μηχανικού αεροσκαφών, που αντιστοιχεί στον κωδικό RIE, ένα άτομο 

δήλωσε ότι θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του μουσικού, που αντιστοιχεί στον 

κωδικό ASC, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του 

προγραμματιστή Η/Υ, που αντιστοιχεί στον κωδικό IRC, ένα άτομο δήλωσε ότι θα 

επιθυμούσε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του φύλακα πάρκου ζώων, που αντιστοιχεί 

στον κωδικό REA και τέλος ένα άτομο ανέφερε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 
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επάγγελμα του φυσικού, που αντιστοιχεί στον κωδικό IRE.  Συγκεντρωτικά όλα τα 

αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 25. 

Πίνακας 25: Αποτελέσματα πρόσφατης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

και τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας 
Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Αρτοποιός RSE 1 6,7% 

Βιβλιοθηκονόμος ESI 1 6,7% 

Γραμματέας CSE 1 6,7% 

Δάσκαλος SAE 1 6,7% 

Διευθυντής Ζωολογικού κήπου ESR 1 6,7% 

Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Η/Υ IRE 1 6,7% 

Ιδιοκτήτρια φάρμας RSI 1 6,7% 

Κατασκευστής καρτούν AES 1 6,7% 

Κηπουρός RIS 1 6,7% 

Κτηνίατρος IRS/ISE 1 6,7% 

Μηχανικός αεροσκαφών RIE 1 6,7% 

Μουσικός ASC 1 6,7% 

Προγραμματιστής Η/Υ IRC 1 6,7% 

Φύλακας πάρκου ζώων REA 1 6,7% 

Φυσικός IRE 1 6,7% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος, που θα επιθυμούσαν να κάνουν. Τα στοιχεία 

δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 26.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 33.3% (Ν=5) των 

συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας θα ήθελε να ασχοληθεί με 

ρεαλιστικά επαγγέλματα, το 26.7% (Ν=4) θα επιθυμούσε να ασχοληθεί με ερευνητικά 

επαγγέλματα και το 13.3% (Ν=2) θα επέλεγε να απασχοληθεί με καλλιτεχνικά ή 

επιχειρηματικά επαγγέλματα. Ωστόσο ένα μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα 

ήθελε να ασχοληθεί με κοινωνικά επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%) και συμβατικά επαγγέλματα 

(Ν=1, 6.7%).  
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Πίνακας 26: Κατηγοριοποίηση επιθυμητού επαγγέλματος συμμετεχόντων με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 5 33,3% 

Ερευνητικά 4 26,7% 

Καλλιτεχνικά 2 13,3% 

Κοινωνικά 1 6,7% 

Επιχειρηματικά 2 13,3% 

Συμβατικά 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση, 

όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 27. Από την ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψε ότι για όλους τους συμμετέχοντες υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ  

κατηγορίας επαγγέλματος που ασκούν και επαγγέλματος που θα ήθελαν να ασκούν.  

Πίνακας 27: Σύγκριση παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

 

Κατηγορία 1ης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 2 0 0 0 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 2 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 1 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 0 0 1 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το καταλληλότερο επάγγελμα για κάθε συμμετέχοντα 

βάσει του SDS και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 28. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής 
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λειτουργικότητας σύμφωνα με το SDS θα έπρεπε να ασχολείται με ερευνητικά 

επαγγέλματα (Ν=7, 46.7%), ενώ ένα ποσοστό των συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας θα έπρεπε να ασχολείται με καλλιτεχνικά (Ν=4, 26.7%), ρεαλιστικά 

(Ν=3, 20%) και συμβατικά επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%). 

Πίνακας 28: Αποτελέσματα SDS για τους συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας 
Κωδικός Κατηγορία Ν % 

RCA Ρεαλιστικό 2 13,3% 

IRC Ερευνητικό 2 13,3% 

ICRA Ερευνητικό 2 13,3% 

RCE Ρεαλιστικό 1 6,7% 

IRE Ερευνητικό 1 6,7% 

IRA Ερευνητικό 1 6,7% 

IAC Ερευνητικό 1 6,7% 

CIE Συμβατικό 1 6,7% 

AIER Καλλιτεχνικό 1 6,7% 

AIC Καλλιτεχνικό 1 6,7% 

ACS Καλλιτεχνικό 1 6,7% 

ACI Καλλιτεχνικό 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική κατάσταση 

όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 

29. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η κατηγορία της παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης συμφωνεί πλήρως με την κατηγορία της καταλληλότερης 

επαγγελματικής κατάστασης για τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας που 

ασχολούνται με ρεαλιστικά, ερευνητικά και συμβατικά επαγγέλματα, ενώ παράλληλα 

παρατηρείται ότι για το ένα άτομο που ασκεί κοινωνικό επάγγελμα θα ήταν προτιμότερο 

να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα. 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας υπάρχει ταύτιση μεταξύ του 
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επαγγέλματος που ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με 

το SDS. 

Πίνακας 29: Σύγκριση παρούσας και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 2 0 0 0 0 0 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 2 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 1 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 1 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η επιθυμητή 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 23. Πιο συγκεκριμένα από την ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψε ότι από τους 5 συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, που θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν ρεαλιστικό επάγγελμα, το 60% (Ν=3) θα έπρεπε να ασκεί 

ρεαλιστικό επάγγελμα, ενώ το 20% (Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα 

και το 20% (Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα. Παρόμοια, από τους 4 

συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, που θα ήθελαν να ακολουθούν 

ερευνητικό επάγγελμα όλοι θα έπρεπε να ασκούν ερευνητικό επάγγελμα. Ακολούθως  

όμοια αποτελέσματα προκύπτουν και για τους 2 συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας, που θα ήθελαν να ακολουθούν καλλιτεχνικό επάγγελμα, καθώς και οι 
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2 θα έπρεπε να ασκούν καλλιτεχνικό επάγγελμα. Αντίθετα, 1 συμμετέχοντας με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας, που θα ήθελε να ακολουθεί κοινωνικό επάγγελμα, θα έπρεπε 

να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα, ενώ από τους 2 συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας, που θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν επιχειρηματικό επάγγελμα, 1 

(50%) θα έπρεπε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα και 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί 

ερευνητικό επάγγελμα. 

 Καταληκτικά από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στην 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας παρατηρείται 

σημαντική σύγκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που θα ήθελαν να ασκούν και του 

επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS. Σημαντική διαφοροποίηση 

προκύπτει για τα άτομα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν επιχειρηματικό επάγγελμα 

καθώς από το SDS προκύπτει ότι θα τους ταίριαζε καλύτερα ένα καλλιτεχνικό ή 

ερευνητικό επάγγελμα.  

Πίνακας 30: Σύγκριση επιθυμητής και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

επιθυμητής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 3 1 1 0 0 0 

% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 4 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 2 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 1 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 1 1 0 0 0 

% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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6.3. Άτομα με κινητική αναπηρία 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα σχετικά με το επάγγελμα των 

ατόμων με κινητική αναπηρία. Αρχικά, έγινε αντιστοίχιση στις επαγγελματικές 

κατηγορίες του Holland βάσει του τριψήφιου κωδικού που προκύπτει, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 31 από όπου και προκύπτει ότι 2 άτομα ήταν φοιτητές και 3 

άνεργοι οπότε δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάποιον κωδικό. Από τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες προέκυψε ότι 3 (20%) άτομα ταξινομήθηκαν στον κωδικό CSE και 

αντιστοιχούν σε συμβατικά επαγγέλματα, όπως ταμίας, υπάλληλος τράπεζας και 

γραμματέας, 2 (13.3%) άτομα ταξινομήθηκαν στον κωδικό SIE και αντιστοιχούν σε 

κοινωνικά επαγγέλματα, όπως διατροφολόγος και συμβολαιογράφος, 2 (13.3%) άτομα 

ταξινομήθηκαν στον κωδικό RSE και αντιστοιχούν σε ρεαλιστικά επαγγέλματα, όπως 

ιδιωτική υπάλληλος και οικοδόμος, ενώ από 1 (6.7%) άτομο ταξινομήθηκε στους 

κωδικούς SEC, SAE, IES και SAE που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα της ειδικής 

παιδαγωγού, του δασκάλου και του φαρμακοποιού αντίστοιχα. 

Πίνακας 31: Αποτελέσματα τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με 

κινητική αναπηρία 
Κωδικός Ν % 

CSE 3 20,0% 

SIE 2 13,3% 

RSE 2 13,3% 

SEC 1 6,7% 

SAE 1 6,7% 

IES 1 6,7% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος τους. Τα στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 32.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 40% (Ν=4) των συμμετεχόντων με 

κινητική αναπηρία απασχολείται σε κοινωνικά επαγγέλματα, το 30% (Ν=3)  

απασχολείται σε συμβατικά επαγγέλματα, το 20% (Ν=2) απασχολείται σε ρεαλιστικά 
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επαγγέλματα, ενώ το 10% (Ν=1) απασχολείται σε ερευνητικά επαγγέλματα. Τα 

παραπάνω ποσοστά υπολογίσθηκαν επί του συνόλου των συμμετεχόντων  με κινητική 

αναπηρία που εργάζονταν (εξαιρέθηκαν φοιτητές και άνεργοι). 

Πίνακας 32: Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων συμμετεχόντων με κινητική 

αναπηρία 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 2 20,0% 

Ερευνητικά 1 10,0% 

Καλλιτεχνικά 0 0,0% 

Κοινωνικά 4 40,0% 

Επιχειρηματικά 0 0,0% 

Συμβατικά 3 30,0% 

Στη συνέχεια καταγράφηκε το πιο πρόσφατο επιθυμητό επάγγελμα των 

συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Ειδικότερα από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι δύο άτομα δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να είναι ιδιοκτήτες επιχείρησης, 

που αντιστοιχεί στον κωδικό ESC, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα της ειδικής παιδαγωγού, που αντιστοιχεί στον κωδικό SEC, ένα άτομο 

δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό SIE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα του γιατρού, που αντιστοιχεί στον κωδικό ISC, ένα άτομο δήλωσε ότι θα 

προτιμούσε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του δασκάλου, που αντιστοιχεί στον κωδικό 

SEA, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του γραμματέα, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό CSE. Επιπλέον, όπως προέκυψε από τις αναλύσεις ένα άτομο 

δήλωσε ότι θα ήθελε να γίνει διατροφολόγος, που αντιστοιχεί στον κωδικό SIE, ένα 

άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να γίνει chef, που αντιστοιχεί στον κωδικό RSE, ένα άτομο 

δήλωσε ότι θα προτιμούσε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του φαρμακοποιού, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό IES, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα του αρχιτέκτονα, που αντιστοιχεί στον κωδικό AIR, ένα άτομο δήλωσε ότι θα 
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ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του τεχνικού Η/Υ, που αντιστοιχεί στον κωδικό 

CSR, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του πωλητή, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό ESA και τέλος ένα άτομο δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να 

ασχοληθεί με το επάγγελμα του οικονομολόγου, που αντιστοιχεί στον κωδικό IAS.  

Συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 33. 

Πίνακας 33: Αποτελέσματα πρόσφατης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

και τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με κινητική αναπηρία 
Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Chef  RSE 1 6,7% 

Αρχιτέκτονας AIR 1 6,7% 

Γιατρός ISC 1 6,7% 

Γραμματέας CSE 1 6,7% 

Δάσκαλος SEA 1 6,7% 

Διατροφολόγος SIE 1 6,7% 

Ειδική Παιδαγωγός SEC 1 6,7% 

Ιδιοκτήτης επιχείρησης ESC 2 13.3% 

Οικονομολόγος IAS 1 6,7% 

Πωλήτρια ESA 1 6,7% 

Στρατιωτικός RCE 1 6,7% 

Συμβολαιογράφος SIE 1 6,7% 

Τεχνικός Η/Υ CSR 1 6,7% 

Φαρμακοποιός IES 1 6,7% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος που θα επιθυμούσαν να κάνουν, όπως φαίνεται 

αναλυτικά στον Πίνακα 34.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 26.7% (Ν=4) των 

συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία θα ήθελε να απασχοληθεί σε κοινωνικά 

επαγγέλματα, το 20% (Ν=3) θα ήθελε να ασχοληθεί με ερευνητικά επαγγέλματα και το 

20% (Ν=3) θα προτιμούσε να ακολουθήσε επιχειρηματικά επαγγέλματα ενώ παράλληλα 

ένα μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα ήθελε να απασχοληθεί σε καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%), σε ρεαλιστικά (Ν=2, 13.3%) και σε συμβατικά επαγγέλματα 

(Ν=2, 13.3%). 
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Πίνακας 34: Κατηγοριοποίηση επιθυμητού επαγγέλματος συμμετεχόντων με 

κινητική αναπηρία 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 2 13,3% 

Ερευνητικά 3 20,0% 

Καλλιτεχνικά 1 6,7% 

Κοινωνικά 4 26,7% 

Επιχειρηματικά 3 20,0% 

Συμβατικά 2 13,3% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση. Τα 

αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 35. Από την ανάλυση των 

δεδομένων προέκυψε ότι οι 2 συμμετέχοντες, που ασκούν ρεαλιστικό επάγγελμα, θα 

ήθελαν να ασκούν επιχειρηματικό επάγγελμα, ενώ από τους 3 συμμετέχοντες, που 

ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, οι 3 (75%) θα προτιμούσαν να ασκούν κοινωνικό 

επάγγελμα, ενώ 1 (25%) θα ήθελε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα. Τέλος, από τους 3 

συμμετέχοντες, που ασκούν συμβατικό επάγγελμα, 1 (33.3%) θα ήθελε να ασκεί 

επιχειρηματικό επάγγελμα, 1 (33.3%) θα επιθυμούσε να ακολουθεί ρεαλιστικό 

επάγγελμα, ενώ 1 (25%) θα ήθελε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα. 

Πίνακας 35: Σύγκριση παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία 

 

Κατηγορία 1ης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινωνι-

κά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματικής 

κατάστασης 

Ρεαλιστι- 

 

κά 

Ν 0 0 0 0 2 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Ερευνητι-

κά 

Ν 0 1 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτε-

χνικά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Κοινωνι-

κά 

 

Ν 
0 1 0 3 0 0 

% 0,0% 25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρη-

ματικά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατι-

κά 

Ν 1 0 0 0 1 1 

% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το καταλληλότερο επάγγελμα για κάθε συμμετέχοντα 

βάσει του SDS και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 36. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων με κινητική 

αναπηρία, σύμφωνα με το SDS, θα έπρεπε να ασχολείται με ερευνητικά επαγγέλματα 

(Ν=4, 26.7%) και με συμβατικά επαγγέλματα (Ν=4, 26.7%), ενώ ακολούθως ένα 

ποσοστό των συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία θα ήταν σκόπιμο να ασχολείται με 

κοινωνικά (Ν=3, 20%), επιχειρηματικά (Ν=2, 13.3%), ρεαλιστικά (Ν=1, 6.7%) και 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%).  

Πίνακας 36: Αποτελέσματα SDS για τους συμμετέχοντες με κινητική αναπηρία 
Κωδικός Κατηγορία Ν % 

SIE Κοινωνικό  2 13,3% 

CES Συμβατικό 2 13,3% 

SAI Κοινωνικό 1 6,7% 

RAE Ρεαλιστικό 1 6,7% 

ISR Ερευνητικό 1 6,7% 

IES Ερευνητικό 1 6,7% 

IEC Ερευνητικό 1 6,7% 

ICS Ερευνητικό 1 6,7% 

ESR Επιχειρηματικό 1 6,7% 

EAS Επιχειρηματικό 1 6,7% 

CIS Συμβατικό 1 6,7% 

CIE Συμβατικό 1 6,7% 

AIC Καλλιτεχνικό 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 
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κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 37. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η κατηγορία 

της παρούσας επαγγελματικής κατάστασης συμφωνεί πλήρως με την κατηγορία της 

καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης για τα άτομα με κινητική αναπηρία που 

ασχολούνται με ερευνητικά και συμβατικά επαγγέλματα. Παράλληλα παρατηρείται ότι 

για τα 2 άτομα, που ασκούν ρεαλιστικό επάγγελμα, το 1 (50%) θα έπρεπε να ακολουθήσει 

ρεαλιστικό επάγγελμα και 1 (50%) θα ήταν ωφέλιμο να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα. 

Παρόμοια, αναφορικά με τα 4 άτομα, που ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, τα 2 (50%) θα 

έπρεπε να ακολουθήσουν κοινωνικό επάγγελμα και τα άλλα 2 (50%) θα ήταν σκόπιμο 

να ασκούν ερευνητικό επάγγελμα. 

Πίνακας 37: Σύγκριση παρούσας και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι- 

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινωνι-

κά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 0 0 0 1 0 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 1 0 0 0 0 

% 0,0% 100,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 2 0 2 0 0 

% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 0 0 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η επιθυμητή 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά 

στον Πίνακα 38. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι από τους 2 
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συμμετέχοντες με κινητική αναπηρία, που θα ήθελαν να ακολουθούν ρεαλιστικό 

επάγγελμα, το 50% (Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα, ενώ το 50% 

(Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα. Παρόμοια, από τους 3 συμμετέχοντες 

με κινητική αναπηρία, που θα ήθελαν να ακολουθούν ερευνητικό επάγγελμα, οι 2 

(66.7%) έπρεπε να ασκούν ερευνητικό επάγγελμα, ενώ 1 (33.3%) θα έπρεπε να ασκεί 

συμβατικό επάγγελμα. Ακολούθως όμοια αποτελέσματα προκύπτουν και για τους 4 

συμμετέχοντες με κινητική αναπηρία, που θα ήθελαν να ακολουθούν κοινωνικό 

επάγγελμα, καθώς οι 3 (75%) θα έπρεπε να ασκούν κοινωνικό επάγγελμα και 1 (25%) 

έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα. Από τους 3 συμμετέχοντες με κινητική 

αναπηρία, που θα ήθελαν να ακολουθήσουν επιχειρηματικό επάγγελμα θα έπρεπε να 

ακολουθήσουν καλλιτεχνικό επάγγελμα, ενώ από τους 3 συμμετέχοντες με κινητική 

αναπηρία, που θα ήθελαν να ακολουθήσουν επιχειρηματικό επάγγελμα, 1 (33.3%) θα 

έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα, 1 (33.3%) θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό 

επάγγελμα και 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα. Τέλος, από τα 2 

άτομα που δήλωσαν ότι θα ήθελαν να ασκούν συμβατικό επάγγελμα, 1 (50%) θα έπρεπε 

να ασκεί συμβατικό επάγγελμα και 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί ερευνητικό επάγγελμα. 

Πίνακας 38: Σύγκριση επιθυμητής και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

επιθυμητής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 2 0 0 0 1 

% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 1 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 1 0 3 0 0 

% 0,0% 25,0% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 

Ν 1 0 0 0 1 1 
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Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Επιχειρημα-

τικά 
% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

Συμβατικά 
Ν 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

 

6.4. Άτομα με κώφωση 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το επάγγελμα των 

ατόμων με κώφωση. Αρχικά, έγινε αντιστοίχιση στις επαγγελματικές κατηγορίες του 

Holland βάσει του τριψήφιου κωδικού που προκύπτει. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 39 από όπου και προκύπτει ότι 5 άτομα ήταν άνεργοι και 1 ήταν φοιτητής 

οπότε δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάποιον κωδικό. Από τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες προέκυψε ότι 2 (13.3%) άτομα ταξινομήθηκαν στον κωδικό CSE και 

αντιστοιχούν σε συμβατικά επαγγέλματα, όπως αυτό του γραμματέα, ενώ από ένα άτομο 

ταξινομήθηκε στους κωδικούς IRC, SEC, SCE, RIS, RES, ESA και ARE, που 

αντιστοιχούν στα επαγγέλματα του προγραμματιστή Η/Υ, της ειδικής παιδαγωγού, της 

δασκάλας νοηματικής, του δημοτικού υπαλλήλου, του αγρότη, του πωλητή και του 

ελαιοχρωματιστή αντίστοιχα. 

Πίνακας 39: Αποτελέσματα τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με 

κώφωση 
Κωδικός Ν % 

CSE 2 13,3% 

ΙRC 1 6,7% 

SEC 1 6,7% 

SCE 1 6,7% 

RIS 1 6,7% 

RES 1 6,7% 

ESA 1 6,7% 

ARE 1 6,7% 
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Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος τους. Τα στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 40.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 22.2% (Ν=2) ασκεί επάγγελμα, που ανήκει 

στις κατηγορίες των ρεαλιστικών, καλλιτεχνικών και συμβατικών επαγγελμάτων, ενώ 

από 1 (11.1%) άτομο ασκεί ερευνητικό, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό επάγγελμα. 

Πίνακας 40: Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων συμμετεχόντων με κώφωση 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 2 22,2% 

Ερευνητικά 1 11,1% 

Καλλιτεχνικά 1 11,1% 

Κοινωνικά 2 22,2% 

Επιχειρηματικά 1 11,1% 

Συμβατικά 2 22,2% 

Στη συνέχεια καταγράφηκε το πιο πρόσφατο επιθυμητό επάγγελμα των 

συμμετεχόντων με κώφωση. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ένα άτομο δήλωσε ότι 

θα ήθελε να είναι γραμματέας, που αντιστοιχεί στον κωδικό CSE, ένα άτομο δήλωσε ότι 

θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του γυμναστή, που αντιστοιχεί στον κωδικό 

SER, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του δασκάλου, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό SAE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα του ειδικού παιδαγωγού, που αντιστοιχεί στον κωδικό SEC, ένα άτομο 

δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του ελαιοχρωματιστή, που 

αντιστοιχεί στον κωδικό ARE, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το 

επάγγελμα του ιστορικού που αντιστοιχεί στον κωδικό SEI, ένα άτομο δήλωσε ότι θα 

ήθελε να γίνει κηπουρός, που αντιστοιχεί στον κωδικό RIS, ένα άτομο δήλωσε ότι θα 

ήθελε να γίνει οικονομολόγος, που αντιστοιχεί στον κωδικό IAS, ένα άτομο δήλωσε ότι 

θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή, που αντιστοιχεί στον 

κωδικό SRC, ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του 

προγραμματιστή, που αντιστοιχεί στον κωδικό IRC. Κατόπιν σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του 

προπονητή για αθλήματα κωφών, που αντιστοιχεί στον κωδικό SRE, ένα άτομο δήλωσε 

ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του τεχνικού Η/Υ, που αντιστοιχεί στον 

κωδικό CRS, δύο άτομα  δήλωσαν ότι θα ήθελαν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του 

φυσιοθεραπευτή, που αντιστοιχεί στον κωδικό SIE και ένα άτομο δήλωσε ότι θα ήθελε 

να ασχοληθεί με το επάγγελμα του φωτογράφου που αντιστοιχεί στον κωδικό ARS. 

Συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 41. 

Πίνακας 41: Αποτελέσματα πρόσφατης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

και τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με κώφωση 
Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Γραμματέας CSE 1 6,7% 

Γυμναστής SER 1 6,7% 

Δασκάλα SAE 1 6,7% 

Ειδική Παιδαγωγός SEC 1 6,7% 

Ελαιοχρωματιστής ARE 1 6,7% 

Ιστορικός SEI 1 6,7% 

Κηπουρός RIS 1 6,7% 

Οικονομολόγος IAS 1 6,7% 

Ποδοσφαιριστής SRC 1 6,7% 

Προγραμματιστής IRC 1 6,7% 

Προπονητής για αθλήματα κωφών SRE 1 6,7% 

Τεχνικός Η/Υ CRS 1 6,7% 

Φυσιοθεραπεύτρια SIE 2 13,3% 

Φωτογράφος ARS 1 6,7% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος που θα επιθυμούσαν να κάνουν. Τα στοιχεία 

δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 42.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 53.3% (Ν=8) των 

συμμετεχόντων με κώφωση θα ήθελε να απασχολείται σε κοινωνικά επαγγέλματα, το 

13.3% (Ν=2) θα επιθυμούσε να ασχοληθεί με ερευνητικά επαγγέλματα, το 13.3% (Ν=2) 

θα ήθελε να απασχοληθεί σε συμβατικά επαγγέλματα και το 13.3% (Ν=2) θα επιθυμούσε 
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την ενασχόληση με καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Τέλος ένα μικρότερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων θα ήθελε να απασχοληθεί σε ρεαλιστικά επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%). 

Πίνακας 42: Κατηγοριοποίηση επιθυμητού επαγγέλματος συμμετεχόντων με 

κώφωση 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 1 6,7% 

Ερευνητικά 2 13,3% 

Καλλιτεχνικά 2 13,3% 

Κοινωνικά 8 53,3% 

Επιχειρηματικά 0 0,0% 

Συμβατικά 2 13,3% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση. Τα 

αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 43. Από την ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψε ότι από τους 2 συμμετέχοντες που ασκούν ρεαλιστικό επάγγελμα, 1 (50%) θα 

ήθελε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα και 1 (50%) επιθυμούσε να ασκεί ερευνητικό 

επάγγελμα. Παρομοίως από τους 2 συμμετέχοντες που ασκούν συμβατικό επάγγελμα, 1 

(50%) θα ήθελε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα και 1 (50%) ήθελε να ασκεί κοινωνικό 

επάγγελμα. Τέλος για τα άτομα με κώφωση που ασκούν ερευνητικό, καλλιτεχνικό και 

κοινωνικό επάγγελμα παρατηρείται ταύτιση με την κατηγορία επιθυμητού επαγγέλματος. 

Πίνακας 43: Σύγκριση παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

συμμετεχόντων με κώφωση 

 

Κατηγορία 1ης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 1 0 0 0 0 

% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 1 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 1 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά Ν 0 0 0 2 0 0 
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% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

 

Ν 
0 0 0 1 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το καταλληλότερο επάγγελμα για κάθε συμμετέχοντα 

βάσει του SDS και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 44. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων με κώφωση 

σύμφωνα με το SDS θα έπρεπε να ασχολείται με ρεαλιστικά (Ν=4, 26.7%), με συμβατικά 

(Ν=4, 26.7%) και με κοινωνικά (Ν=4, 26.7%) επαγγέλματα, ενώ ένα ποσοστό των 

συμμετεχόντων με κώφωση θα έπρεπε να ακολουθεί ερευνητικά (Ν=2, 13.3%) και 

επιχειρηματικά επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%).  

Πίνακας 44: Αποτελέσματα SDS για τους συμμετέχοντες με κώφωση 
Κωδικός Κατηγορία Ν % 

SRC Κοινωνικό  2 13,3% 

SCA Κοινωνικό 1 6,7% 

SAI Κοινωνικό 1 6,7% 

RIC Ρεαλιστικό 1 6,7% 

REC Ρεαλιστικό 1 6,7% 

RCE Ρεαλιστικό 1 6,7% 

RAE Ρεαλιστικό 1 6,7% 

IRC Ερευνητικό 1 6,7% 

ICR Ερευνητικό 1 6,7% 

ECI Επιχειρηματικό 1 6,7% 

CRI Συμβατικό 1 6,7% 

CISR Συμβατικό 1 6,7% 

CIA Συμβατικό 1 6,7% 

CES Συμβατικό 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 45. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η κατηγορία 
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της παρούσας επαγγελματικής κατάστασης συμφωνεί πλήρως με την κατηγορία της 

καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης για τα άτομα με κώφωση που ασχολούνται 

με επιχειρηματικά επαγγέλματα. Ωστόσο παρατηρούμε ότι για τα 2 άτομα που ασκούν 

ρεαλιστικό επάγγελμα, το 1 (50%) θα ήταν προτιμότερο να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα 

και 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα. Παρομοίως, αναφορικέ με τα 2 

άτομα που ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, ο 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό 

επάγγελμα και 1 (50%) θα ήταν ωφέλιμο να ασκεί συμβατικό επάγγελμα, ενώ ως προς 

τα 2 άτομα που ασκούν συμβατικό επάγγελμα, ο 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί συμβατικό 

επάγγελμα και 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα.  

Πίνακας 45: Σύγκριση παρούσας και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 0 0 0 0 1 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Ερευνητικά 
Ν 1 0 0 0 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 1 0 0 0 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 0 0 1 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η επιθυμητή 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα παρατίθενται 

αναλυτικά στον Πίνακα 46. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι από τους 2 

συμμετέχοντες με κώφωση,  που θα ήθελαν να ακολουθήσουν ερευνητικό επάγγελμα, το 
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50% (Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα, ενώ το 50% (Ν=1) θα έπρεπε να 

ασκεί συμβατικό επάγγελμα. Παρόμοια, από τους 7 συμμετέχοντες με κώφωση που θα 

επιθυμούσαν να ακολουθούν κοινωνικό επάγγελμα, οι 3 (37.5%) έπρεπε να ασκούν 

κοινωνικό επάγγελμα, ενώ οι 2 (25%) θα έπρεπε να ασκούν συμβατικό επάγγελμα, οι 2 

(25%) θα έπρεπε να ασκούν ερευνητικό επάγγελμα και 1 (12.5%) θα έπρεπε να ασκεί 

επιχειρηματικό επάγγελμα. 

Πίνακας 46: Σύγκριση επιθυμητής και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

επιθυμητής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 0 0 0 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 1 0 0 0 0 1 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 1 0 0 1 0 0 

% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 2 0 3 1 2 

% 0,0% 25,0% 0,0% 37,5% 12,5% 25,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 1 0 0 0 0 1 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

 

6.5. Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα σχετικά με τις επαγγελματικές 

επιλογές των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Αρχικά, έγινε αντιστοίχιση στις 

επαγγελματικές κατηγορίες του Holland βάσει του τριψήφιου κωδικού, που προκύπτει 

και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 47 (3 άτομα ήταν άνεργοι και 5 ήταν 

φοιτητές οπότε δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάποιον κωδικό). Από τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες προέκυψε ότι 2 (13.3%) άτομα ταξινομήθηκαν στον κωδικό 
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SEC και αντιστοιχούν σε κοινωνικά επαγγέλματα, όπως αυτό της ειδικής παιδαγωγού και 

από ένα άτομο ταξινομήθηκε στους κωδικούς ESA, ESC, IAS, REI και SER που 

αντιστοιχούν στα επαγγέλματα του φωτογράφου, του βιβλιοπώλη, του οικονομολόγου, 

του υδραυλικού και του κομμωτή αντίστοιχα. 

Πίνακας 47: Αποτελέσματα τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με 

μαθησιακές δυσκολίες 
Κωδικός Ν % 

ESA 1 6,7% 

ESC 1 6,7% 

IAS 1 6,7% 

REI 1 6,7% 

SEC 2 13,3% 

SER 1 6,7% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος τους όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 48.  Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στον πίνακα,  προέκυψε ότι το 42.9% 

(Ν=3) ασκεί επάγγελμα, που ανήκει στις κατηγορίες των κοινωνικών επαγγελμάτων, το 

28.6% (Ν=2) ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα, ενώ από 1 (14.3%) άτομο ασκεί 

ερευνητικό και ρεαλιστικό επάγγελμα.  

Πίνακας 48: Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων συμμετεχόντων με μαθησιακές 

δυσκολίες 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 1 14,3% 

Ερευνητικά 1 14,3% 

Καλλιτεχνικά 0 0,0% 

Κοινωνικά 3 42,9% 

Επιχειρηματικά 2 28,6% 

Συμβατικά 0 0,0% 

Στη συνέχεια καταγράφηκε το πιο πρόσφατο επιθυμητό επάγγελμα των 

συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα 

δίνονται στον Πίνακα 49. 
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Πίνακας 49: Αποτελέσματα πρόσφατης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

και τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με μαθησιακές δυσκολίες 
Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Αισθητικός SEA 1 6,7% 

Βιβλιοπώλης ESC 1 6,7% 

Δάσκαλος SAE 1 6,7% 

Δάσκαλος μουσικής AES 1 6,7% 

Ειδική Παιδαγωγός SEC 2 13,3% 

Κομμωτής SER 1 6,7% 

Μηχανικός αυτοκινήτων RIE/RCI 1 6,7% 

Οδηγός αγώνων ταχύτητας RES 1 6,7% 

Οικονομολόγος IAS 1 6,7% 

Ραδιοφωνικός παραγωγός ESA 1 6,7% 

Τουριστική πράκτορας ECS 1 6,7% 

Υδραυλικός REI 1 6,7% 

Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας CRS 1 6,7% 

Φωτογράφος ARS 1 6,7% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος, που θα επιθυμούσαν να κάνουν, ενώ η παράθεση 

των στοιχείων γίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 50.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 

33.3% (Ν=5) των συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες θα ήθελε να απασχολείται 

σε κοινωνικά επαγγέλματα, το 20% (Ν=3) θα επέλεγε να ακολουθεί ρεαλιστικά 

επαγγέλματα, το 20% (Ν=3) θα ήθελε να απασχολείται σε συμβατικά επιχειρηματικά και 

το 13.3% (Ν=2) θα ήθελε να ασχολείται με καλλιτεχνικά επαγγέλματα, ενώ παράλληλα 

μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα επιθυμούσε να ασχοληθεί με ερευνητικά 

(Ν=1, 6.7%) και συμβατικά επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%). 

Πίνακας 50: Κατηγοριοποίηση επιθυμητού επαγγέλματος συμμετεχόντων με 

μαθησιακές δυσκολίες 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 3 20,0% 

Ερευνητικά 1 6,7% 

Καλλιτεχνικά 2 13,3% 

Κοινωνικά 5 33,3% 

Επιχειρηματικά 3 20,0% 
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Συμβατικά 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση και 

τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 51. Ειδικότερα από την ανάλυση 

των δεδομένων προέκυψε ότι από τους 3 συμμετέχοντες, που ασκούν κοινωνικό 

επάγγελμα, 2 (66.7%) θα ήθελαν να ασκούν κοινωνικό επάγγελμα και 1 (33.3%) θα ήθελε 

να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα. Ακολούθως από τους 2 συμμετέχοντες, που ασκούν 

επιχειρηματικό επάγγελμα, 1 (50%) θα ήθελε να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα και 1 

(50%) θα επέλεγε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα, ενώ παράλληλα για τα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες, που ασκούν ερευνητικό και ερευνητικό επάγγελμα, υπάρχει 

ταύτιση κατηγορίας επαγγέλματος με την κατηγορία επιθυμητού επαγγέλματος. 

Πίνακας 51: Σύγκριση παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Κατηγορία 1ης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 0 0 0 0 0 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 1 0 0 0 0 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 1 0 0 2 0 0 

% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 1 0 1 0 

% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το καταλληλότερο επάγγελμα για κάθε συμμετέχοντα 

βάσει του SDS, όπως φαίνεται στον Πίνακα 52. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με το SDS 
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θα έπρεπε να ασχολούνται με καλλιτεχνικά (Ν=5, 33.3%), κοινωνικά (Ν=3, 20%) και 

ρεαλιστικά (Ν=3, 20%) επαγγέλματα, ενώ ένα ποσοστό των συμμετεχόντων με 

μαθησιακές δυσκολίες θα έπρεπε να ασχολούνται με συμβατικά (Ν=1, 6.7%) 

επαγγέλματα.  

Πίνακας 52: Αποτελέσματα SDS για τους συμμετέχοντες με μαθησιακές δυσκολίες 
Κωδικός Κατηγορία Ν % 

AER Καλλιτεχνικό  1 6,7% 

ARE Καλλιτεχνικό  1 6,7% 

ARI Καλλιτεχνικό  1 6,7% 

ARS Καλλιτεχνικό  1 6,7% 

ASE Καλλιτεχνικό  1 6,7% 

CEI Συμβατικό 1 6,7% 

ECA Επιχειρηματικό 1 6,7% 

ECS Επιχειρηματικό 1 6,7% 

ESAC Επιχειρηματικό 1 6,7% 

RCE Ρεαλιστικό 1 6,7% 

REC Ρεαλιστικό 1 6,7% 

RES Ρεαλιστικό 1 6,7% 

SAI Κοινωνικό 1 6,7% 

SCA Κοινωνικό 1 6,7% 

SIAR Κοινωνικό 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS, ενώ τα αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά 

στον Πίνακα 53. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η κατηγορία της 

παρούσας επαγγελματικής κατάστασης συμφωνεί πλήρως με την κατηγορία της 

καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, 

που ασχολούνται με ρεαλιστικά επαγγέλματα. Ωστόσο παρατηρείται ότι για τα 3 άτομα, 

που ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, το 1 (33.3%) θα έπρεπε να ασκεί επιχειρηματικό 

επάγγελμα και 2 (66.7%) θα ήταν σκόπιμο να ασκούν κοινωνικό επάγγελμα. Παρόμοια, 

για τα 2 άτομα, που ασκούν επιχειρηματικό επάγγελμα, το 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί 



136 
 

επιχειρηματικό επάγγελμα και 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί καλλιτεχνικό επάγγελμα. 

Πίνακας 53: Σύγκριση παρούσας και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 1 0 0 0 0 0 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 0 0 2 1 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 1 0 1 0 

% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η επιθυμητή 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 56. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι από τους 2 

συμμετέχοντες με μαθησιακές δυσκολίες, που θα ήθελαν να ακολουθήσουν ρεαλιστικό 

επάγγελμα, το 66.7% (Ν=2) θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα, ενώ το 33.3% 

(Ν=1) θα έπρεπε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα. Παρόμοια, από τους 5 συμμετέχοντες 

με μαθησιακές δυσκολίες, που θα ήθελαν να ακολουθούν κοινωνικό επάγγελμα, οι 2 

(40%) έπρεπε να ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, ενώ οι 2 (40%) θα έπρεπε να ασκούν 

καλλιτεχνικό επάγγελμα και 1 (20%) θα έπρεπε να ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα. 

Τέλος, από τους 5 συμμετέχοντες με μαθησιακές δυσκολίες, που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν επιχειρηματικό επάγγελμα, οι 2 (66.7%) έπρεπε να ασκούν 
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επιχειρηματικό επάγγελμα, ενώ 1 (33.3%) θα έπρεπε να επιλέξει να ασκεί καλλιτεχνικό 

επάγγελμα. 

Πίνακας 54: Σύγκριση επιθυμητής και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

επιθυμητής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 2 0 0 1 0 0 

% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 2 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 0 2 2 1 0 

% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 1 0 2 0 

% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 1 0 0 0 0 0 

% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

6.5. Άτομα με οπτική αναπηρία 
 

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με το 

επάγγελμα των ατόμων με οπτική αναπηρία. Αρχικά, έγινε αντιστοίχιση στις 

επαγγελματικές κατηγορίες του Holland βάσει του τριψήφιου κωδικού που προκύπτει. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 55 (2 άτομα ήταν άνεργοι και 4 ήταν 

φοιτητές οπότε δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάποιον κωδικό). Από τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες προέκυψε ότι 4 (26.7%) άτομα ταξινομήθηκαν στον κωδικό  

CSE και αντιστοιχούν σε συμβατικά επαγγέλματα, όπως αυτό του τηλεφωνητή, 2 

(13.3%) άτομα ταξινομήθηκαν στον κωδικό  CSR και αντιστοιχούν σε συμβατικά 

επαγγέλματα, όπως αυτό του πληροφορικού και του εκπαιδευτή πληροφορικής, 2 

(13.3%) άτομα ταξινομήθηκαν στον κωδικό  SCE και αντιστοιχούν σε κοινωνικά 
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επαγγέλματα, όπως αυτό του εκπαιδευτή γραφής Braille και τέλος ένα άτομο 

ταξινομήθηκε στον κωδικό ESI που αντιστοιχεί στο επάγγελμα του δικηγόρου.  

Πίνακας 55: Αποτελέσματα τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με οπτική 

αναπηρία 
Κωδικός Ν % 

CSE 4 26,7% 

CSR 2 13,3% 

ESI 1 6,7% 

SCE 2 13,3% 

Από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος τους, όπως παρουσιάζονται  αναλυτικά στον 

Πίνακα 56.  Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι το 66.7% (Ν=6) ασκεί επάγγελμα που ανήκει 

στις κατηγορίες των συμβατικών επαγγελμάτων, το 22.2% (Ν=2) ασκεί κοινωνικό 

επάγγελμα, ενώ 1 (11.13%) άτομο ασκεί επιχειρηματικό επάγγελμα.  

Πίνακας 56: Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων συμμετεχόντων με οπτική 

αναπηρία 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 0 0,0% 

Ερευνητικά 0 0,0% 

Καλλιτεχνικά 0 0,0% 

Κοινωνικά 2 22,2% 

Επιχειρηματικά 1 11,1% 

Συμβατικά 6 66,7% 

Στη συνέχεια καταγράφηκε το πιο πρόσφατο επιθυμητό επάγγελμα των 

συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία. Συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα παρατίθενται 

στον Πίνακα 57. 

Πίνακας 57: Αποτελέσματα πρόσφατης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

και τριψήφιου κωδικού για τους συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία 
Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Αθλητικός Δημοσιογράφος SEA 1 6,7% 

Αρχιτέκτονας ESC 1 6,7% 

Αστυνομικός SAE 1 6,7% 

Δασκάλα χορού AES 1 6,7% 
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Επιθυμητό επάγγελμα Κωδικός Ν % 

Δάσκαλος SEC 2 13,3% 

Διατροφολόγος SER 1 6,7% 

Δικηγόρος RIE/RCI 1 6,7% 

Ιδιοκτήτης επιχείρησης RES 1 6,7% 

Ιδιοκτήτρια Βιβλιοπωλείου IAS 1 6,7% 

Μηχανικός αυτοκινήτων ESA 1 6,7% 

Νηπιαγωγός ECS 1 6,7% 

Οδηγός φορτηγού REI 1 6,7% 

Πληροφορικός CRS 1 6,7% 

Τραγουδιστής ARS 1 6,7% 

Ειδικότερα από τους παραπάνω τριψήφιους κωδικούς οι συμμετέχοντες 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος που θα επιθυμούσαν να 

ασκήσουν. Τα στοιχεία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 58.  Αναλυτικότερα, προέκυψε 

ότι το 40% (Ν=6) των συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία θα ήθελε να απασχολείται σε 

κοινωνικά επαγγέλματα, το 20% (Ν=3) θα ήθελε να απασχολείται σε επιχειρηματικά 

επαγγέλματα, το 20% (Ν=3) θα επιθυμούσε να απασχολείται σε καλλιτεχνικά 

επιχειρηματικά και το 13.3% (Ν=2) θα επιθυμούσε να απασχολείται σε ρεαλιστικά 

επαγγέλματα, ενώ τέλος μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων θα ήθελε να 

απασχολείται σε συμβατικά επαγγέλματα (Ν=1, 6.7%). 

Πίνακας 58: Κατηγοριοποίηση επιθυμητού επαγγέλματος συμμετεχόντων με 

οπτική αναπηρία 
 Ν % 

Κατηγορία παρούσας 

επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλιστικά 2 13,3% 

Ερευνητικά 0 0,0% 

Καλλιτεχνικά 3 20,0% 

Κοινωνικά 6 40,0% 

Επιχειρηματικά 3 20,0% 

Συμβατικά 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση και 

τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 59. Από την ανάλυση των 
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δεδομένων προέκυψε ότι από τους 2 συμμετέχοντες, που ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, 

1 (50%) θα ήθελε να ασκεί κοινωνικό επάγγελμα και 1 (50%) θα ήθελε να ασκεί 

καλλιτεχνικό επάγγελμα. Από τους 6 συμμετέχοντες που ασκούν συμβατικό επάγγελμα 

μόλις 1 (16.7%) θα ήθελε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα, ενώ 2 (33.3%) θα ήθελαν να 

ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, 1 (16.7%) θα ήθελε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα, 1 

(16.7%) θα ήθελε να ασκεί συμβατικό επάγγελμα, 1 (16.7%) θα ήθελε να ασκεί 

καλλιτεχνικό επάγγελμα και τέλος 1 (16.7%) θα ήθελε να ασκεί επιχειρηματικό 

επάγγελμα. 

Πίνακας 59: Σύγκριση παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία 

 

Κατηγορία 1ης επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 0 0 1 1 0 0 

% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 0 0 1 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 1 0 1 2 1 1 

% 16,7% 0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 16,7% 

 Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το καταλληλότερο επάγγελμα για κάθε συμμετέχοντα 

βάσει του SDS και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 60. Πιο συγκεκριμένα από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι  ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων με οπτική 

αναπηρία σύμφωνα με το SDS θα έπρεπε να ασχολείται με ρεαλιστικά (Ν=6, 40%) και 

κοινωνικά (Ν=5, 33.3%) επαγγέλματα, ενώ ένα ποσοστό των συμμετεχόντων με οπτική 
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αναπηρία θα έπρεπε να ασχολείται με συμβατικά (Ν=1, 6.7%), επιχειρηματικά (Ν=1, 

6.7%) και καλλιτεχνικά (Ν=2, 13.3%) επαγγέλματα.  

Πίνακας 60: Αποτελέσματα SDS για τους συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία 
Κωδικός Κατηγορία Ν % 

ASE Καλλιτεχνικό  2 13,3% 

CSE Συμβατικό 1 6,7% 

EIS Επιχειρηματικό 1 6,7% 

RAES Ρεαλιστικό 1 6,7% 

RCE Ρεαλιστικό 1 6,7% 

RCS Ρεαλιστικό 1 6,7% 

RES Ρεαλιστικό 1 6,7% 

RIA Ρεαλιστικό 2 13,3% 

SAE Κοινωνικό 2 13,3% 

SEC Κοινωνικό 1 6,7% 

SIAC Κοινωνικό 1 6,7% 

SIC Κοινωνικό 1 6,7% 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η παρούσα 

επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 62. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η κατηγορία 

της παρούσας επαγγελματικής κατάστασης δεν συμφωνεί με την κατηγορία της 

καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης για τα άτομα με οπτική αναπηρία σε καμία 

περίπτωση. Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι για τα 7 άτομα, που ασκούν συμβατικό 

επάγγελμα, τα 3 (50%) θα έπρεπε να ασκούν ρεαλιστικό επάγγελμα και 2 (33.3%) θα 

έπρεπε να ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, ενώ τέλος 1 (16.7%) θα έπρεπε να ασκεί 

επιχειρηματικό επάγγελμα. Παρόμοια, για τα 2 άτομα που ασκούν κοινωνικό επάγγελμα, 

το 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί ρεαλιστικό επάγγελμα και 1 (50%) θα έπρεπε να ασκεί 

καλλιτεχνικό επάγγελμα. 
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Πίνακας 61: Σύγκριση παρούσας και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

παρούσας 

επαγγελματι-

κής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 1 0 1 0 0 0 

% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 0 0 0 1 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 3 0 0 2 1 0 

% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 

Καταλήγοντας, πραγματοποιήθηκε ανάλυση σχετικά με το κατά πόσο η 

επιθυμητή επαγγελματική κατάσταση συμβαδίζει με την καταλληλότερη επαγγελματική 

κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από το SDS. Τα αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά 

στον Πίνακα 62. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι από τους 2 

συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία, που θα ήθελαν να ακολουθούν ρεαλιστικό 

επάγγελμα, σύμφωνα με το SDS, όλοι θα έπρεπε να ακολουθούν ρεαλιστικό επάγγελμα, 

ενώ από τα 3 άτομα με οπτική αναπηρία που θα ήθελαν να ακολουθούν καλλιτεχνικό 

επάγγελμα, τα 2 (66.7%) θα έπρεπε να ακολουθούν καλλιτεχνικό επάγγελμα και 1 

(33.3%) θα έπρεπε να ακολουθεί κοινωνικό επάγγελμα. Τέλος, από τους 6 συμμετέχοντες 

με οπτική αναπηρία που θα ήθελαν να ακολουθούν κοινωνικό επάγγελμα, σύμφωνα με 

το SDS, οι 2 (33.3%) θα έπρεπε να ακολουθούν κοινωνικό επάγγελμα, ενώ οι 2 (33.3%) 

θα έπρεπε να ακολουθούν καλλιτεχνικό επάγγελμα και 1 (16.7%) θα έπρεπε να 

ακολουθεί ρεαλιστικό επάγγελμα. 
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Πίνακας 62: Σύγκριση επιθυμητής και καταλληλότερης επαγγελματικής 

κατάστασης 

 

Κατηγορία καταλληλότερης επαγγελματικής κατάστασης 

Ρεαλι-

στικά 

Ερευνη-

τικά 

Καλλιτεχνι-

κά 

Κοινω-

νικά 

Επιχειρημα-

τικά 
Συμβατικά 

Κατηγορία 

επιθυμητής 

κατάστασης 

Ρεαλιστικά 
Ν 2 0 0 0 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ερευνητικά 
Ν 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Καλλιτεχνι-

κά 

Ν 2 0 0 1 0 0 

% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 

Κοινωνικά 
Ν 1 0 2 2 0 1 

% 16,7% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 16,7% 

Επιχειρημα-

τικά 

Ν 1 0 0 2 0 0 

% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 

Συμβατικά 
Ν 0 0 0 0 1 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
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Κεφάλαιο 7ο: Συζήτηση - Συμπεράσματα - Προτάσεις - Περιορισμοί 

7.1. Συζήτηση 
 

Με γνώμονα την ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και σε συνδυασμό 

με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα 

συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα και διαπιστώσεις, ενώ δίνονται και απαντήσεις στα 

ερωτήματα που τέθηκαν.  

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των 

επαγγελματικών επιλογών των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητές τους, η διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν και η διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών που καθίστανται 

κατάλληλες γι’ αυτά σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου SDS, καθώς 

και η σύγκρισή των αποτελεσμάτων με άτομα τυπικού πληθυσμού. 

Υποστηρίζεται, ότι οι υπάρχουσες θεωρίες της εξέλιξης της σταδιοδρομίας έχουν 

επικριθεί στη βιβλιογραφία καθώς έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα εφαρμογής 

σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αναπηριών 

και των ατόμων με αναπηρία, αρκετοί συγγραφείς αμφιβάλλουν ότι μπορεί να 

αναπτυχθεί μιας γενικώς εφαρμόσιμη θεωρία (Conte, 1983). 

Σύμφωνα με τον Holland (1985), οι αποφάσεις που αφορούν την σταδιοδρομία 

ενός ατόμου και η τελική επιλογή επαγγέλματος προβλέπονται από τον τύπο 

προσωπικότητας του ατόμου και το είδος του περιβάλλοντος που το άτομο ζει. Η 

προσωπικότητα και το περιβάλλον μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε έξι τύπους: 

ρεαλιστικός, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός και συμβατικός. 

Η συνάφεια μεταξύ της προσωπικότητας και του περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την επαγγελματική σταδιοδρομία (Holland, 1985).  
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με  τα άτομα τυπικού πληθυσμού 

προέκυψε ότι κατά πλειοψηφία ασκούν κοινωνικά, συμβατικά και ερευνητικά 

επαγγέλματα, ενώ θα προτιμούσαν να ασκούν κατά κύριο λόγο κοινωνικά επαγγέλματα 

και σε μικρότερο ποσοστό καλλιτεχνικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά επαγγέλματα. 

Ουσιαστικά προέκυψε πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού που 

ακολουθούν ρεαλιστικό, ερευνητικό, καλλιτεχνικό, κοινωνικό ή επιχειρηματικό 

επάγγελμα θα επιθυμούσαν να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα της ίδιας κατηγορίας στην 

οποία ήδη εργάζονται, ενώ όσοι ασκούν συμβατικό επάγγελμα φαίνεται ότι θα 

επιθυμούσαν να ασκούν κατά κύριο λόγο επάγγελμα διαφορετικής κατηγορίας. Από το 

εργαλείο SDS προέκυψε ότι τα άτομα του τυπικού πληθυσμού κατά κύριο λόγο θα έπρεπε 

να ασκούν κοινωνικά επαγγέλματα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό θα έπρεπε να 

ασχολούνται με καλλιτεχνικά και ερευνητικά επαγγέλματα. Από την σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας και επιθυμητής επαγγελματικής κατάστασης με την 

καταλληλότερη επαγγελματική κατάσταση προέκυψε ότι στην πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων τυπικού πληθυσμού υπήρχε σημαντική απόκλιση μεταξύ του 

επαγγέλματος που ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με 

το SDS, ενώ υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που θα ήθελαν να 

ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS. 

Συμπερασματικά, παρατηρείται «χάσμα» αναφορικά με τις επιθυμητές και τις 

κατάλληλες επαγγελματικές επιλογές του τυπικού πληθυσμού γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στις ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας 

την παρούσα χρονική στιγμή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στις 

επιθυμίες και τελικά την άσκηση επαγγέλματος.   

  Από το δείγμα των ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 

προέκυψε ότι κατά κύριο λόγο ασκούν ρεαλιστικά και ερευνητικά επαγγέλματα, ενώ θα 
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επιθυμούσαν να ασκούν ρεαλιστικά ή ερευνητικά  επαγγέλματα. Από την ανάλυση των 

δεδομένων προέκυψε ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ κατηγορίας επαγγέλματος 

που ασκούν και επαγγέλματος που θα ήθελαν να ασκούν. Από το εργαλείο SDS  

προέκυψε ότι τα άτομα με αυτισμό κατά κύριο λόγο θα έπρεπε να ασκούν ερευνητικά ή 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα των Stankova 

& Trajkovski (2010), οι οποίοι αναφέρουν ότι τα άτομα με αυτισμό θα πρέπει να ασκούν 

επαγγέλματα, όπως αυτό του προγραμματιστή Η/Υ ή του γραφίστα, τα οποία 

συγκαταλέγονται σύμφωνα με το εργαλείο του Holland στην κατηγορία των ερευνητικών 

και καλλιτεχνικών επαγγελμάτων. Ακόμη, αναπτύσσουν πολύ καλή σχέση με τα ζώα και 

τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτά ανήκουν στην κατηγορία των ρεαλιστικών 

επαγγελμάτων, που φαίνεται ότι ασκούν ορισμένα άτομα της παρούσας έρευνας 

(Stankova & Trajkovski, 2010). Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι στην πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων με αυτισμό υπήρχε ταύτιση μεταξύ του επαγγέλματος που ασκούν 

και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS, ενώ υπήρχε και 

σημαντική σύγκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που θα ήθελαν να ασκούν και του 

επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS. Πρέπει να τονισθεί ότι 

σημαντική διαφοροποίηση προκύπτει για τα άτομα με αυτισμό που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν επιχειρηματικό επάγγελμα, καθώς από το SDS προκύπτει ότι θα τους 

ταίριαζε καλύτερα ένα καλλιτεχνικό ή ερευνητικό επάγγελμα. Επιλογικά, αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας προχώρησαν στην επιλογή 

κατάλληλων επαγγελμάτων για αυτά καθώς αντιλαμβάνονται τη λειτουργικότητα και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε επιλογές ταιριαστές σε 

αυτά.  

 Από το δείγμα των ατόμων με κινητική αναπηρία προέκυψε ότι κατά κύριο λόγο 

ασκούν κοινωνικά και συμβατικά επαγγέλματα, αν και θα ήθελαν να ασκούν κοινωνικά, 
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επιχειρηματικά ή ερευνητικά  επαγγέλματα. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 

στα άτομα με κινητική αναπηρία η κατηγορία επαγγέλματος δεν συμβαδίζει με την 

επιθυμητή επαγγελματική κατηγορία. Από το εργαλείο SDS  προέκυψε ότι τα άτομα με 

κινητική αναπηρία κατά κύριο λόγο θα έπρεπε να ασκούν ερευνητικά ή συμβατικά 

επαγγέλματα. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

με κινητική αναπηρία υπάρχει ταύτιση μεταξύ του επαγγέλματος που ασκούν και του 

επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS.  Ωστόσο παρατηρήθηκε 

ότι στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων με κινητική αναπηρία υπάρχει σημαντική 

σύγκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που θα ήθελαν να ασκούν και του επαγγέλματος που 

θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS. Σημαντική διαφοροποίηση προκύπτει για τα 

άτομα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν επιχειρηματικό επάγγελμα καθώς από το SDS 

προκύπτει ότι θα τους ταίριαζε καλύτερα ένα ρεαλιστικό ή συμβατικό επάγγελμα και για 

τα άτομα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν ρεαλιστικό επάγγελμα καθώς από το SDS 

προκύπτει ότι θα τους ταίριαζε καλύτερα ένα επιχειρηματικό ή συμβατικό επάγγελμα. 

Επιλογικά, συμπεραίνουμε ότι τα άτομα με κινητική αναπηρία με βάση τις ιδιαίτερες 

ικανότητές τους προχωρούν σε άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων τα οποία 

καθίστανται κατάλληλα για αυτούς αν και θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν 

διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. 

 Από το δείγμα των ατόμων με κώφωση προέκυψε ότι κατά κύριο λόγο ασκούν 

κοινωνικά, ρεαλιστικά ή συμβατικά  επαγγέλματα, ενώ θα ήθελαν να ασκούν κοινωνικά 

επαγγέλματα σε αντίθεση με παρόμοια έρευνα με δείγμα εφήβους ηλικίας 13-18 ετών με 

κώφωση που δεν εκφράζουν επιθυμία για άσκηση κοινωνικών επαγγελμάτων (Furlonger, 

1998). Παρομοίως, σε άλλη έρευνα με συμμετέχοντες 86 εργαζόμενα άτομα με κώφωση 

διαπιστώνεται ότι συνήθως ασκούν κοινωνικά επαγγέλματα ή συμβατικά κατά 

πλειοψηφία (Kramer, 2008). Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα έρευνα 
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τα άτομα με κώφωση δεν εκφράζουν επιθυμία για άσκηση επαγγελμάτων που ανήκουν 

στην κατηγορία των επιχειρηματικών, ενώ το ίδιο εύρημα εντοπίζεται και σε άλλη μελέτη 

(Furlonger, 1998). Από τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι, γενικά, στα άτομα με 

κώφωση η κατηγορία επαγγέλματος των συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική 

κατηγορία. Από το εργαλείο SDS  προέκυψε ότι τα άτομα με κώφωση κατά κύριο λόγο 

θα έπρεπε να ασκούν ρεαλιστικά, κοινωνικά ή συμβατικά επαγγέλματα. Από τα 

αποτελέσματα προέκυψε ότι στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων με κώφωση υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να 

ασκούν σύμφωνα με το SDS. Ακόμη παρατηρήθηκε ότι στην πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων με κώφωση υπάρχει σημαντική σύγκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που 

θα ήθελαν να ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το 

SDS. Σημαντική διαφοροποίηση προκύπτει (α) για τα άτομα που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν κοινωνικό επάγγελμα καθώς από το SDS προκύπτει ότι θα τους ταίριαζε 

καλύτερα ένα συμβατικό ή ερευνητικό επάγγελμα και (β) για τα άτομα που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν ερευνητικό επάγγελμα καθώς από το SDS προκύπτει ότι θα τους ταίριαζε 

καλύτερα ένα ρεαλιστικό ή συμβατικό επάγγελμα. Επιλογικά, συμπεραίνουμε ότι τα 

άτομα με κώφωση δεν προχωρούν στην επιλογή κατάλληλων επαγγελμάτων σύμφωνα 

με τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα οι επιθυμίες τους είναι αυτές 

που υπαγορεύουν κατάλληλες επαγγελματικές επιλογές για αυτά.  

 Από το δείγμα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες προέκυψε ότι κατά κύριο 

λόγο ασκούν κοινωνικά ή επιχειρηματικά  επαγγέλματα, ενώ θα ήθελαν να ασκούν 

κοινωνικά, ρεαλιστικά η επιχειρηματικά επαγγέλματα. Από τα αποτελέσματα μπορούμε 

να πούμε ότι, γενικά, η κατηγορία επαγγέλματος των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

συμβαδίζει με την επιθυμητή επαγγελματική κατηγορία εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Από 

το εργαλείο SDS  προέκυψε ότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες κατά κύριο λόγο θα 
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έπρεπε να ασκούν ρεαλιστικά ή κοινωνικά επαγγέλματα. Από τα αποτελέσματα 

προέκυψε ότι στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες υπάρχει 

μικρή απόκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που ασκούν και του επαγγέλματος που θα 

έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS, ενώ, επίσης, προέκυψε ότι για την πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων με μαθησιακές δυσκολίες υπάρχει σημαντική σύγκλιση μεταξύ του 

επαγγέλματος που θα ήθελαν να ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν 

σύμφωνα με το SDS. Τέλος, σημαντική διαφοροποίηση προέκυψε για τα άτομα που θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν κοινωνικό επάγγελμα καθώς από το SDS προκύπτει ότι θα τους 

ταίριαζε καλύτερα ένα επιχειρηματικό ή καλλιτεχνικό επάγγελμα. Συμπερασματικά, 

παρατηρείται ότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες λόγω των δυσκολιών στο γνωστικό 

επίπεδο επιλέγουν και ταυτόχρονα καθίστανται κατάλληλες επαγγελματικές 

κατευθύνσεις στις οποίες δεν παρατηρούνται υψηλές απαιτήσεις σε αυτό το επίπεδο, ενώ 

σε αυτές ενυπάρχουν σε μεγάλο βαθμό οι κοινωνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες. 

 Τέλος, στο δείγμα των ατόμων με οπτική αναπηρία προέκυψε ότι κατά κύριο λόγο 

ασκούν συμβατικά  επαγγέλματα, όπως εντοπίζεται και στην έρευνα της 

Παπακωνσταντίνου (2012), ενώ θα ήθελαν να ασκούν κοινωνικά, καλλιτεχνικά ή 

επιχειρηματικά επαγγέλματα. Παρομοίως, σε άλλη έρευνα σε ελληνικό πληθυσμό με 

συμμετέχοντες 29 εφήβους με οπτική αναπηρία και τη χορήγηση του SDS διαπιστώθηκε 

η κλίση προς την επιλογή καλλιτεχνικών και κοινωνικών επαγγελμάτων (Ξηρομερίτης & 

Μακρής, 2000). Από τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι, γενικά, η κατηγορία 

επαγγέλματος των ατόμων με οπτική αναπηρία δεν συμβαδίζει με την επιθυμητή 

επαγγελματική κατηγορία. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία 

εξέφρασαν την επιθυμία να ακολουθήσουν επαγγέλματα από τις 5 επαγγελματικές 

κατηγορίες του Holland και συγκεκριμένα ρεαλιστικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, 

επιχειρηματικά και συμβατικά, χωρίς όμως να επιλέξουν επαγγέλματα από την 
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κατηγορία των ερευνητικών. Σύμφωνα με  το εργαλείο SDS προέκυψε ότι τα άτομα με 

οπτική αναπηρία κατά κύριο λόγο θα έπρεπε να ασκούν ρεαλιστικά ή κοινωνικά 

επαγγέλματα. Κατόπιν, από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι για το σύνολο των 

συμμετεχόντων με οπτική αναπηρία υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ του 

επαγγέλματος που ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με 

το SDS.  Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων με οπτική 

αναπηρία υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ του επαγγέλματος που θα ήθελαν να 

ασκούν και του επαγγέλματος που θα έπρεπε να ασκούν σύμφωνα με το SDS, ενώ 

διαφορές στις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στα επαγγέλματα που ήδη ασκούν και στα 

επαγγέλματα που κρίνονται κατάλληλα γι’ αυτά εντοπίζονται και στην έρευνα της 

Παπακωνσταντίνου (2012). Σημαντική διαφοροποίηση προκύπτει για τα άτομα που θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν κοινωνικό επάγγελμα. Καταλήγοντας, από όσα αναφέρθηκαν 

άνωθεν συμπεραίνουμε ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία ασκούν επαγγέλματα που δεν 

αντανακλούν τις πραγματικές ικανότητες και δεξιότητές τους γεγονός που εδράζεται 

στην ύπαρξη στερεότυπων και προκαταλήψεων αναφορικά με το τι δύνανται να 

κατορθώσουν σε επαγγελματικό επίπεδο. Προς την ίδια κατεύθυνση, παρατηρείται 

ακόμη ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγέλματα τα 

οποία χαρακτηρίζονται κατάλληλα για αυτά και εκφράζουν τις δυνατότητές τους χωρίς 

όμως να λαμβάνουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές ευκαιρίες ώστε να εδραιωθούν 

εργασιακά. 

Επιλογικά, η μελέτη του συγκεκριμένου θέματος παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς πραγματεύεται το θέμα των επαγγελματικών επιλογών 

των ατόμων με αναπηρία υπό το πρίσμα της ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας. 
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7.2. Προτάσεις 
 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δύναται να τροφοδοτήσουν μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ουσιαστικό αντίκτυπο στην 

εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δύναται να αξιοποιηθούν από την πολιτεία και 

συγκεκριμένα από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού για τον 

σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και την 

ενίσχυση των στρατηγικών επαγγελματικής καθοδήγησης με στόχο την επιλογή των 

κατάλληλων επαγγελμάτων από τα άτομα με αναπηρία ώστε να διευκολυνθεί η 

εργασιακή τους ενσωμάτωση και να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

μέσα από την ενημέρωσή της αναφορικά με τις εργασιακές δυνατότητες των ατόμων με 

αναπηρία. Ακόμη, μέσα από την έρευνα θα δοθεί η ευκαιρία για τη διερεύνηση της 

κατάστασης που επικρατεί στον εργασιακό στίβο των ατόμων με αναπηρία ώστε να 

δρομολογηθούν ορισμένες ενέργειες προς τη βελτίωση της κατάστασης. Καθώς τα άτομα 

με αναπηρία δεν αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα, αλλά μια ετερογενή με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, ικανότητες και ενδιαφέροντα δύνανται μέσω της έρευνας συνολικά να 

εντοπιστούν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν γενικότερα την απασχόληση των 

ατόμων αυτών αλλά και τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ως προς την 

επιλογή επαγγέλματος και την άσκησή του. Έτσι, μέσα από τον γόνιμο επαγγελματικό 

προσανατολισμό και την άρτια επαγγελματική καθοδήγηση θα απασχολούνται σε 

εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία θα αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητές 

τους, την προσωπικότητά τους, τις κλίσεις τους ώστε να ενταχθούν εργασιακά και 

κοινωνικά και τέλος να έχουν μια πετυχημένη επαγγελματική πορεία διατηρώντας την 

αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. 



152 
 

Μελλοντικές έρευνες μπορούν να επικεντρωθούν και να αποσκοπούν στη μελέτη 

του συγκεκριμένου θέματος. Ειδικότερα, μια πρόταση για μελλοντική ερευνητική 

προσπάθεια είναι η διεξαγωγή της ίδιας έρευνας, η οποία θα επιτάσσει τη συμμετοχή 

μεγαλύτερου αριθμού ατόμων με αναπηρία από περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας για πιο 

αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα επί του θέματος. Ακόμη, θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί η ίδια έρευνα σε συνδυασμό με ένα άλλο εργαλείο ώστε να διαπιστωθεί 

αν τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

7.3. Περιορισμοί της έρευνας 
 

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, επεξεργασίας, 

ανάλυσης και συζήτησης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και εξήχθησαν 

αξιόλογα συμπεράσματα αναφορικά με επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων με 

αναπηρία καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούν οι περιορισμοί και οι 

αδυναμίες που ανέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας.  

Αρχικά, ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην 

παρούσα έρευνα  συμμετείχαν 15 άτομα από κάθε μορφή αναπηρίας (αυτισμός, οπτική 

αναπηρία, κινητική αναπηρία, κώφωση, μαθησιακές δυσκολίες) και 110 άτομα τυπικού 

πληθυσμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός 

συμμετεχόντων αποκλείστηκε, καθώς δεν παρέδωσε ολοκληρωμένο το ερωτηματολόγιο 

της έρευνας. Τέλος, ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων από την κάθε μορφή αναπηρίας 

επιτάσσει την επανάληψη της έρευνας με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων για την 

διεξαγωγή αντιπροσωπευτικότερων αποτελεσμάτων, η οποία μπορεί να αποτελέσει 

εφαλτήριο για περισσότερη μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων για το συγκεκριμένο 

θέμα.  
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Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάστηκαν προβλήματα στην πλήρη 

κατανόηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες με 

αποτέλεσμα να απαιτούνται διευκρινίσεις και ορισμένες φορές να διακόπτεται η 

διαδικασία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι συμμετέχοντες, κυρίως άτομα με αναπηρία, 

αρνούνταν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, καθώς ισχυρίζονταν ότι οι ερωτήσεις 

του δεν ανταποκρίνονταν στον πληθυσμό τους. 

Ακόμη, ως προς τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, κατά πλειοψηφία 

απευθυνθήκαμε σε άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του 

Νομού Θεσσαλονίκης λόγω δυσκολιών απομάκρυνσης από τον συγκριμένο Νομό, ενώ 

περιορισμένος ήταν ο αριθμός των συμμετεχόντων από άλλες περιοχές της Ελλάδας 

(όπως Αθήνα, Δράμα, Ρέθυμνο, Ξάνθη), που όμως και αυτές χαρακτηρίζονται ως 

αστικές, ενώ η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι παρ’ όλο που επιχειρήθηκε η επιλογή των συμμετεχόντων ισότιμα και από τα δύο 

φύλα, στην πορεία της έρευνας αυτό κατέστη αδύνατο λόγω μεγάλης δυσκολίας στον 

εντοπισμό των συμμετεχόντων και της επιθυμίας συμμετοχής τους με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης ως προς το φύλο. Σημειώνεται, ότι ένα αρκετά μεγάλο 

μέρος των συμμετεχόντων, τόσο από τον τυπικό πληθυσμό όσο και από κάθε μορφή 

αναπηρίας, δήλωσαν φοιτητές ή και άνεργοι με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναφορά στο 

επάγγελμα που ασκούν κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης της έρευνας και έτσι να μην 

υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα που αφορούν το 

συγκεκριμένο ερώτημα. 

Καταλήγοντας, παρά τους περιορισμούς που αναπτύχθηκαν παραπάνω, η μελέτη 

παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις επαγγελματικές επιλογές των ατόμων με αναπηρία, 

ενώ τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για μελλοντικές ερευνητικές 

προσπάθειες. 
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