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Περίληψη 

 Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Συ.Ε.Π.) είναι 

διαδικασίες που στόχο έχουν να υποστηρίξουν τα άτομα ώστε να διερευνήσουν και 

να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα, τις 

κλίσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και 

το βαθμό αυτεπάρκειάς τους. Επιπρόσθετος στόχος είναι και η παροχή κάθε είδους 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, ώστε τα άτομα να είναι σε θέση 

να παίρνουν  εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις με τελικό στόχο τη 

μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η Συ.Ε.Π. προσανατολίζεται στην 

υποστήριξη, ενδυνάμωση, και επαγγελματική ένταξη τόσο του γενικού πληθυσμού 

όσο και των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων όπως τα άτομα με κινητική αναπηρία, με 

στόχο την επαγγελματική και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Μάλιστα, λόγω των 

πολυάριθμων ιδιαιτεροτήτων των ατόμων με κινητική αναπηρία, η παροχή 

υποστήριξης και πληροφόρησης μέσω των διαδικασιών Συ.Ε.Π. κρίνεται επιτακτική.  

 Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα σε 

δεκαοκτώ (18) άτομα με κινητική αναπηρία μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, με 

πρώτιστο σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεών τους σχετικά με τη σημασία και την 

αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

καθώς και των τρόπων που συμβάλει στην επαγγελματική τους ένταξη. Ταυτόχρονη 

επιδίωξη  ήταν η διερεύνηση των απόψεών τους για την εργασία και τη συμβολή της 

πολιτείας στην επαγγελματική τους ένταξη. 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση των δεδομένων, 

ανέδειξαν τη σημασία και την αναγκαιότητα της Συ.Ε.Π. για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία καταδεικνύοντας τις παραμέτρους συμβολής της Συ.Ε.Π. στην 

επαγγελματική τους ένταξη. Οι παράμετροι αυτοί είναι: η ενίσχυση της αυτογνωσίας, 

αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωση, η  εκπαιδευτική-επαγγελματική πληροφόρηση και 

η λήψη απόφασης, η υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην αγορά εργασίας και τέλος, 

προϋποθέσεις, κριτήρια και άλλες παράμετροι συμβολής της Συ.Ε.Π. Επιπλέον, 

αναδείχθηκε η προσφορά της εργασίας στα άτομα με κινητική αναπηρία σε 

ψυχολογικό-προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα, καθώς και άλλες 

απολαβές. Αναδείχθηκε ο ελλιπής ρόλος της πολιτείας καθώς και τα προβλήματα που 
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αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία. Τέλος, έγιναν προτάσεις για την 

επαγγελματική τους ένταξη. 

  

Λέξεις κλειδιά: Κινητική αναπηρία, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός, Εργασία, Επαγγελματική ένταξη, Ο ρόλος της πολιτείας 
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Abstract 

 Career Guidance and Counseling are processes aiming to support people who 

need to investigate and understand better themselves, to spot their interests, 

tendencies, abilities and skills, to encourage their self-confidence and degree of self-

sufficiency. Furthermore, Career Guidance and Counseling tends to provide any kind 

of educational and occupational information so that people can be in position to get 

any kind of educational and occupational decision with the final step of transitioning 

to the job market. Career Guidance and Counseling are oriented towards the support, 

empowerment and occupational incorporation not only of the general population but 

also of the vulnerable social groups with mobility impairments, aiming both at 

occupational and social incorporation. Indeed, because of the special and multiple 

needs people with mobility impairments have, the provision of support and 

information through the processes of Career Guidance and Counseling is considered 

imperative. 

 In the particular study the qualitative research was conducted on eighteen (18) 

people with mobility impairments through semi-structured interviews aimed to 

investigate the mobility impaired people’s perceptions of the importance and the 

necessity of Career Guidance and Counseling as well as the extent to which Career 

Guidance and Counseling can contribute to their occupational incorporation. Finally, 

the research investigates these people’s views on career and on the contribution of the 

State to their occupational incorporation. 

 The results, were reached with the method of thematic analysis, showing the 

importance of occupation, as well as the importance of the Career Guidance and 

Counseling. Several ways of support encouragement of self-awareness, self-

confidence and empowerment, educational-occupational information, transition to the 

job-market, the premises and the criteria could be used so that people with mobility 

impairments might be incorporated occupationally, in addition with the role of the 

State, the problems and the shortages, as well as possible suggestions so that the State 

can be of assistance in people’s occupational incorporation. 

Keywords: mobility impairments, Career Guidance and Counseling, Occupation, 

Occupational incorporation, the role of the State 
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Εισαγωγή  

 Τα άτομα με κινητική αναπηρία αποτελούν μέρος του πληθυσμού που βιώνει 

έντονα την απομόνωση και την περιθωριοποίηση στο μεγαλύτερο ποσοστό του. Η 

επαγγελματική τους αποκατάσταση αποτελεί ένα ζήτημα που δεν έχει διευθετηθεί, με 

τα άτομα αυτά να δυσκολεύονται ιδιαίτερα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, 

γεγονός που επιφέρει ιδιαίτερα δυσάρεστες συνέπειες και στην κοινωνική τους 

ενσωμάτωση.  

 Η εκπαίδευση και η εργασία αποτελούν δύο βασικούς μοχλούς κοινωνικής 

ένταξης και ενσωμάτωσης στην σύγχρονη κοινωνία. Η ανάγκη κοινωνικής 

συμπερίληψης των ατόμων με κινητική αναπηρία προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή στρατηγικών εκπαίδευσης και απασχόλησης από την πολιτεία. 

Προϋποθέτει την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθηση 

της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας, ώστε τα άτομα με κινητική 

αναπηρία να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για να ενταχθούν, 

με βάση την αρχή της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, στην εκπαίδευση, στην 

απασχόληση, στην κοινωνία. Η κοινωνική ενσωμάτωση είναι το αποτέλεσμα μιας 

σειράς ενεργειών, όπως λειτουργική αποκατάσταση, εκπαίδευση, επαγγελματική 

κατάρτιση, προσβασιμότητα, υποστήριξη, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός, που  η πολιτεία οφείλει στα άτομα με κινητική αναπηρία. 

 Η Συμβουλευτική  και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια 

υποστηρικτική διαδικασία που, μέσω κάποιων δράσεων και πρακτικών, θεωρούμε 

πως μπορεί να βοηθήσει και να προωθήσει την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 

κινητική αναπηρία. Οπότε, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, επιχειρούμε να 

διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των ατόμων με κινητική αναπηρία για τη συμβολή της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην επαγγελματική 

τους ένταξη, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. 

 Αναφορικά με τη δομή της παρούσας εργασίας διακρίνεται σε δύο μέρη. Το 

πρώτο αναφέρεται στη θεωρητική πλαισίωση και περιλαμβάνει τα κεφάλαια ένα έως 

τέσσερα. Το δεύτερο αναφέρεται στην έρευνα και περιλαμβάνει τα κεφάλαια πέντε 

και έξι.  
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 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια και τους ορισμούς της 

αναπηρίας, στην έννοια, τις μορφές και την αιτιολόγηση της κινητικής αναπηρίας, 

καθώς και στα χαρακτηριστικά ατόμων με κινητική αναπηρία. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στην επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία και κινητική 

αναπηρία, καθώς και στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την 

απασχόληση και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία και κινητική 

αναπηρία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αποσαφήνιση των εννοιών 

Συμβουλευτική, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και 

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Επίσης, στους άξονες δράσης 

και πρακτικές της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

καθώς και στο ρόλο, τις απαραίτητες γνώσεις και τα χαρακτηριστικά του συμβούλου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα άτομα με αναπηρία και κινητική αναπηρία, 

στη συμβολή της ως προς την επαγγελματική τους ένταξη με ταυτόχρονη παράθεση 

ερευνητικών δεδομένων. Επίσης, στις δράσεις της πολιτείας και εφαρμογές της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας. Περιλαμβάνει το 

σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα, την αναγκαιότητα της έρευνας, το 

μεθοδολογικό πλαίσιο, στοιχεία για το δείγμα και τη διεξαγωγή της έρευνας, τη 

θεματική μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, τον θεματικό χάρτη καθώς και στοιχεία 

εγκυρότητας, αξιοπιστίας, ηθικής και δεοντολογίας. Στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων ανά θεματική 

κατηγορία, τα βασικά συμπεράσματα, παράγοντες που περιόρισαν την συγκεκριμένη 

έρευνα καθώς και προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίησή της. 

 Ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και το παράρτημα στο οποίο 

παρατίθεται ο Οδηγός Συνέντευξης και πίνακες με τις θεματικές κατηγορίες, τα 

θέματα/υποθέματα, τους κωδικούς, τους συνεντευξιαζόμενους και τη συχνότητα των 

τοποθετήσεών τους. 
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Κεφάλαιο 1: Κινητική αναπηρία  

 

1.1. Αναπηρία. Έννοια και ορισμοί  

 Η έννοια της αναπηρίας αποτελεί ένα από τα ζητήματα που έχουν 

απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα. Ο 

εννοιολογικός προσδιορισμός της αναπηρίας, ωστόσο, διαφέρει ανάλογα με την 

εποχή, την κοινωνία στην οποία τοποθετείται και το πλαίσιο με αποτέλεσμα πλήθος 

ορισμών να αναπτυχθούν για τη συγκεκριμένη έννοια. Ο προσδιορισμός του όρου 

αναπηρία προκαλεί σύγχυση ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα, παρότι η 

κατανόηση του φαινομένου εξελίσσεται από ιατρικής, συμπεριφοριστικής, 

κοινωνικής και οικονομικής άποψης (Pope & Tarlov, 1991). 

 Οι διάφορες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που 

επικράτησαν στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό  οδήγησαν στη διαμόρφωση 

διαφορετικών εννοιολογικών πλαισίων ορισμού και κατανόησης της αναπηρίας, τα 

οποία καθόριζαν σημαντικά τον τρόπο αντίληψης των ατόμων με αναπηρία (Barnes, 

2013).  

 Υπάρχουν δύο βασικά πλαίσια αντίληψης και ανάλυσης της αναπηρίας 

σχεδιασμένα  το 1980 και το 2001 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) ή 

World Health Organization (W.H.O.). Το πρώτο ICIDH (International Classification 

of Impairments, Disabilities and Handicaps) και το δεύτερο το πιο πρόσφατο ICIDH-

2 (International Classification of Impairments, Activities and Participation). 

 Με βάση το πρώτο πλαίσιο αναφοράς (ICIDH) η αναπηρία αποτελείται από 

τρία ξεχωριστά, αλλά αλληλοσυνδεόμενα μέρη, τα οποία ορίζονται ως εξής: βλάβη 

(impairment), αναπηρία (disability) και μειονεξία (handicap). Σύμφωνα με την 

W.H.O. (1980), βλάβη θεωρείτε οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής, 

φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας. Αναπηρία είναι οποιοσδήποτε 

περιορισμός ή έλλειψη (που προκύπτει από μια βλάβη) ικανότητας προς εκτέλεση 

μιας δραστηριότητας κατά τον τρόπο ή μέσα στο φάσμα δραστηριοτήτων που 

θεωρείται ομαλό για ένα ανθρώπινο ων. Μειονεξία ορίζεται ένα μειονέκτημα για ένα 

δεδομένο άτομο, που προκύπτει από μια βλάβη ή αναπηρία, που περιορίζει ή 
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εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου που είναι ομαλός (ανάλογα με την ηλικία, το 

φύλο και κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες) για το άτομο αυτό. 

 Τα τρία παραπάνω μέρη περιγράφουν την κατάσταση του ατόμου από 

διαφορετική οπτική, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητα μέρη, 

αντίθετα, είναι αλληλένδετα και αποτέλεσμα του προηγούμενου. Το συγκεκριμένο 

πλαίσιο αναφοράς θεωρείται ότι επηρεάστηκε σημαντικά από το ιατρικό μοντέλο 

(Hurst, 2000) και  ότι αγνόησε τον παράγοντα περιβάλλον και ότι δεν όρισε σαφώς 

τις σχέσεις των τριών μερών (Pfeiffer, 2000). 

 Αναφορικά με το δεύτερο πλαίσιο αναφοράς (ICIDH-2), σχεδιάστηκε από την 

Π.Ο.Υ. σε μια προσπάθεια να βελτιώσει το πρώτο, ανταποκρινόμενο σε κριτικές που 

είχε αρχικά δεχτεί και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την 

χρήση του πρώτου. Η αναπηρία αποτελεί έναν ευρύτερο όρο, που καλύπτει τρεις 

επιμέρους διαστάσεις: σωματικές δομές και λειτουργίες, ατομικές δραστηριότητες, 

συμμετοχή στην κοινωνία.  Η διάσταση του σώματος συνδέεται με μια βλάβη ή με 

μια απώλεια ή ανωμαλία της σωματικής δομής ή με μια φυσιολογική ή ψυχολογική 

λειτουργία π.χ. απώλεια νεφρού. Η δραστηριότητα είναι η φύση και η έκταση της 

λειτουργικότητας σε ατομικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες μπορούν να μειωθούν στη 

φύση τους, στη διάρκεια ή στην ποιότητά τους, π.χ. αυτοεξυπηρέτηση. Η διάσταση 

της συμμετοχής στην κοινωνία  αναφέρεται στη φύση και στην έκταση της 

συμμετοχής του ατόμου σε καθημερινές καταστάσεις που έχουν σχέση με 

δραστηριότητες και άλλους παράγοντες. Η συμμετοχή είναι δυνατό να περιοριστεί 

στη φύση της, στη διάρκεια και στην ποιότητά της, π.χ. συμμετοχή σε 

δραστηριότητες της κοινότητας, όπου ζει το άτομο.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, η αναπηρία παρουσιάζεται ως ένας ευρύς όρος, ο οποίος 

καλύπτει τις ανεπάρκειες, τους περιορισμούς στις δραστηριότητες και στη 

συμμετοχή, επισημαίνοντας την αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου με 

πρόβλημα υγείας και των περιβαλλοντικών και προσωπικών παραγόντων (W.H.O., 

2001a). Αυτή η προσέγγιση στοχεύει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την 

κατάσταση της υγείας, από πλευράς βιολογικής, ατομικής και κοινωνικής (W.H.O., 

2001a). Το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, το ICIDH-2, βασίζεται στην 

ενσωμάτωση των δύο βασικών μοντέλων, του ιατρικού και του κοινωνικού, 

επιχειρώντας μια προσέγγιση ευρύτερης διάστασης, βιολογικής και ψυχοκοινωνικής. 
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 Η αναπηρία είναι ένα  πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο προσεγγίζεται με 

διαφορετικά πλαίσια αναφοράς και περιγράφεται από διάφορα μοντέλα. Η υιοθέτηση 

των μοντέλων βοηθά στην κατανόηση ενός φαινομένου, ταυτόχρονα παρέχουν 

κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του φαινομένου 

(Smart, 2001). Ανάλογα με την ιδεολογική οπτική, κάθε μοντέλο διατυπώνει και 

διαφορετικούς ορισμούς για την αναπηρία (Smart, 2001).  Έτσι, η ύπαρξη 

διαφορετικών μοντέλων σημαίνει ύπαρξη διαφορετικών ερμηνειών και προσεγγίσεων 

της αναπηρίας και διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων των 

ατόμων με αναπηρίες (Hedlund, 2009). 

 Τα μοντέλα που προσεγγίζουν τον όρο αναπηρία είναι πολλά. Οι Rutherford– 

Turnbull & Stowe (2001), αναφέρουν πέντε μοντέλα αναπηρίας: 1) Model of Human 

Capacity Studies, 2) Model of Public Studies, 3) Model of Cultural Studies, 4) Model 

of Ethical and Philosophical Studies και 5) Model of Technology Studies. Ωστόσο, 

δύο μοντέλα κυριάρχησαν επί των συζητήσεων και των αντιπαραθέσεων των 

επιστημόνων και των ερευνητών, το ιατρικό και το κοινωνικό μοντέλο. Το ιατρικό 

μοντέλο είναι προσανατολισμένο στην παθολογία και στην ανατομία της βλάβης, ενώ 

το κοινωνικό μοντέλο είναι προσανατολισμένο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρία  και στους παράγοντες, που παρεμποδίζουν την ισότιμη 

συμμετοχή τους σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής. 

 Συγκεκριμένα, το ιατρικό μοντέλο κυριάρχησε στις αρχές του 20ου αιώνα και 

ως τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 προσεγγίζοντας την αναπηρία ως μια αντικειμενική 

πραγματικότητα, η οποία υφίσταται ανεξάρτητα από υποκειμενικούς παράγοντες. Ο 

Oliver (1996), αναφέρει πως σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, η αναπηρία είναι μία 

παθολογία του ατόμου, μία προσωπική τραγωδία, μία ανωμαλία και αποτέλεσμα της 

ανεπάρκειας. Το πρόβλημα, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, αποδίδεται στο ίδιο το 

άτομο με αναπηρία, χωρίς να αναγνωρίζει κάποιο συσχετισμό με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον, που περιβάλλει το άτομο (Moore, 2002). Με βάση το 

παραπάνω μοντέλο επιδιώκεται η θεραπεία ή η διαχείριση της αναπηρίας και η 

κοινωνία οφείλει να επενδύει στις υπηρεσίες της υγείας, ώστε να αντιμετωπιστεί 

ιατρικά η αναπηρία, να αποκατασταθεί ή να βελτιωθεί η δυσλειτουργία για να ζήσουν 

τα άτομα με αναπηρία μια φυσιολογική ζωή (Καραγιάννη & Ζώνιου-Σιδέρη, 2006). 
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 Στον αντίποδα του ιατρικού μοντέλου, το κοινωνικό μοντέλο. Όπως αναφέρει   

ο Oliver (1996), τα προβλήματα προέρχονται από την κοινωνική καταπίεση, κάτι που 

απαιτεί την αλλαγή των αντιλήψεων του κοινωνικού συνόλου, το οποίο αντιμετωπίζει 

την αναπηρία ως προσωπική τραγωδία. Με αυτή την έννοια, η αναπηρία δεν είναι ένα 

ιδιαίτερο ατομικό χαρακτηριστικό αλλά ένας κοινωνικός περιορισμός που αποκλείει 

τα άτομα με αναπηρία από το δικαίωμα της πλήρους συμμετοχής τους στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Έτσι, τα άτομα με αναπηρία δεν δυσκολεύονται στην καθημερινότητα τους 

λόγω της δυσλειτουργίας, που προκαλεί η αναπηρία τους, αλλά λόγω του τρόπου που 

είναι δομημένη η κοινωνία (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2012). Επομένως, η ευθύνη της 

αλλαγής βαραίνει την κοινωνία παρά τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα 

παύουν να αποτελούν το αντικείμενο της παρέμβασης και επαναπροσδιορίζονται ως 

κυρίαρχα υποκείμενα στη δική τους ζωή (Watson, 2004). 

 Οι ορισμοί που διαχρονικά διατυπώθηκαν αναδεικνύουν την πολυδιάστατη 

έννοια της αναπηρίας και στηρίζονται είτε στο ιατρικό είτε στο κοινωνικό μοντέλο. 

Παρακάτω παραθέτουμε μερικούς από αυτούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ποικιλία και το πρίσμα υπό του οποίου αυτοί καθορίζονται. 

 Όπως αναφέρει το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, το άτομο που χαρακτηρίζεται ανάπηρο είναι αυτό που αδυνατεί 

μόνο του να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και 

κοινωνικό ενώ αυτό οφείλεται σε σωματικό ή πνευματικό έλλειμμα (Σταθόπουλος, 

1996). 

 Σύμφωνα με τους Kirk et al., (1997:4), «τα άτομα με αναπηρία 

διαφοροποιούνται από τα άλλα άτομα σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: α) νοητικό επίπεδο, β) αισθητήριες ικανότητες, γ) ικανότητες 

επικοινωνίας, δ) συμπεριφορά και συναισθηματική ανάπτυξη, και ε) φυσική 

κατάσταση».  

 Η αναπηρία αποτελεί κατάσταση κατά την οποία μπορεί το άτομο να 

υπολείπεται ως προς κάποια αίσθηση ή κάποιο σημείο του σώματος. Η αναπηρία 

σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2003), εκτείνεται σε διάφορες μορφές, ωστόσο, 

έχει εμμείνει διεθνώς πως χαρακτηρίζει τα άτομα ως προς κάποιο εξωτερικό 

χαρακτηριστικό τους που υπολείπεται. 
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 Από την άλλη, η Ζώνιου-Σιδέρη (2009), αναφέρει πως τα άτομα που 

διαθέτουν αναπηρία αποτελούν τα άτομα εκείνα που διαθέτουν σοβαρά ελλείμματα, 

τα οποία οφείλονται σε σωματικά προβλήματα και προβλήματα που μπορεί να 

εκτείνονται στην περιοχή των αισθήσεων ή πνευματικά και ψυχικά ζητήματα και 

έχουν επιπτώσεις στην πραγματοποίηση εργασιών σε επίπεδο που θα θεωρούνταν 

φυσιολογικό για έναν άνθρωπο.  

 Όπως προκύπτει από τους ορισμούς, η αναπηρία αποτελεί κατάσταση κατά 

την οποία το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες σε μια ή περισσότερες περιοχές ενώ η 

ίδια λαμβάνει έναν ποικιλόμορφο χαρακτήρα. Τα άτομα με αναπηρία αποδέχονταν 

και εγκλωβίζονταν σε αυτόν τον θεσμοθετημένο ρόλο και ταυτίζονταν με αυτόν 

(Συριοπούλου-Δελή, 2005).  

 Ο Fulcher (1989), επισημαίνει πώς η αναπηρία είναι ένα πολιτικό και 

κοινωνικό δημιούργημα, μέσω του οποίου το κράτος πρόνοιας επιχειρεί να ρυθμίζει 

και να ορίζει τις ζωές των ανάπηρων πολιτών. 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε  πως η αναπηρία δεν είναι απλά ένα 

πρόβλημα υγείας. Είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που αντανακλά την διαντίδραση 

μεταξύ χαρακτηριστικών του σώματος και της κοινωνίας στην οποία ζει το άτομο με 

αναπηρία. Ως εκ τούτο, το ξεπέρασμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα άτομο 

με αναπηρία απαιτεί παρεμβάσεις για μετακίνηση των φυσικών και κοινωνικών 

φραγμών (W.H.O., 2013).   

 Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κοινωνική 

διάσταση της αναπηρίας και οι διάφοροι ορισμοί για τον προσδιορισμό της 

διατυπώνονται υπό το πλαίσιο του κοινωνικού μοντέλου Η αναπηρία δεν είναι και 

δεν πρέπει να είναι κατάσταση ατομική, αφορά σε ολόκληρη τη κοινωνία. Απαιτεί 

ολιστική προσέγγιση και  αλλαγή νοοτροπίας με στόχο την πλήρη κοινωνική 

ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. 

 

1.2. Έννοια κινητικής αναπηρίας 

 Η αναπηρία, όπως έγινε φανερό,  είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που ο 

εννοιολογικός της προσδιορισμός εξαρτάται από το πλαίσιο αντίληψής της και  
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μπορεί να διαχωριστεί σε διάφορα είδη ανάλογα με τις δυσκολίες που το άτομο 

αντιμετωπίζει ή τα ελλείμματα που το χαρακτηρίζουν.  Σε σχέση με την κινητική 

αναπηρία, η εννοιολογική της οριοθέτηση δεν αποτελεί τόσο περίπλοκο εγχείρημα.  

 Η κινητική λειτουργία προϋποθέτει τον αρμονικό συντονισμό πολλών 

συστημάτων του οργανισμού, του μυϊκού, του νευρικού και του οστικού, ώστε το 

άτομο να κάνει αισθητή την παρουσία του στον κόσμο, να μετακινηθεί αξιοποιώντας 

το σώμα του και γενικότερα να απολαύσει τη ζωή (Σπετσιώτης & Σταθόπουλος, 

2003).  

  Όπως αναφέρουν οι Σπετσιώτης & Σταθόπουλος (2003), η κινητική 

ανεπάρκεια αποτελεί το είδος εκείνο της αναπηρίας κατά την οποία η κίνηση 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά αλλοιωμένα και αφορά κάποιο μέρος του σώματος ή 

ολόκληρο το σώμα. Οποιαδήποτε αλλοίωση της κίνησης, είτε αυτή οφείλεται σε 

απώλεια είτε σε βλάβη, αποτελεί κινητική αναπηρία με σοβαρές συνέπειες στην 

εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως είναι η αυτοεξυπηρέτηση, η 

μάθηση, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι κοινωνική συναναστροφή, η 

ανεξαρτησία (Wilson Jones et al., 2007). 

 Η κινητική αναπηρία περιλαμβάνει πλήθος ασθενειών και διαταραχών, που 

οφείλονται σε αιτίες με νευρολογικές καταβολές, μυϊκή δυστροφία μυοσκελετικά 

προβλήματα και άλλα (Δελλασούδας, 2005). 

 

1.3. Μορφές και αιτιολόγηση κινητικής αναπηρίας 

 Η ιατρική ταξινόμηση επιτρέπει τον διαχωρισμό των κινητικών ή σωματικών 

αναπηριών σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο στον οποίο ανήκουν. Συγκεκριμένα, 

οι κινητικές αναπηρίες ταξινομούνται σε: νευρολογικές διαταραχές, μυοσκελετικές 

διαταραχές, προβλήματα που υπάρχουν από τη γέννηση, προβλήματα που προέκυψαν 

από ατυχήματα στην πορεία της ζωής του ατόμου αλλά και από ασθένειες ή 

σύνδρομα (Γιαννίτσας, 2000α). 

 Τα άτομα με κινητική αναπηρία μπορεί να εμφανίζουν διάφορα ορθοπεδικά 

και νευρολογικά προβλήματα. (Δημητρόπουλος, 2000). Όπως καταδεικνύεται από 

έρευνες,  άτομα με αδυναμία κίνησης των ποδιών λόγω βλάβης στο κεντρικό νευρικό 
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σύστημα μπορεί να εμφανίσει και διαταραχές στα οστά και στους μύες των ποδιών 

(Heward, 2011). 

 Η αιτιολόγηση της εμφάνισης των κινητικών αναπηριών περιλαμβάνει μια 

σειρά από λόγους, οι οποίοι εκτείνονται σε διάφορους τομείς. Οι αιτίες αυτές είτε 

είναι παρούσες κατά τη γέννηση του ατόμου, είτε εμφανίζονται στην πορεία της ζωής 

του (Στασινός, 2013). 

 Η εγκεφαλική παράλυση (cerebral palsy), νευρολογική δυσλειτουργία, 

αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες που προκαλούν κινητικά προβλήματα και 

επηρεάζουν τις σωματικές λειτουργίες. Αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες 

διαταραχές, ενώ είναι ιδιαίτερα περίπλοκη (Στασινός, 2013). Η εγκεφαλική 

παράλυση, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος διαταραχών για το άτομο, οι 

οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (Papavasiliou, 2009). Η εγκεφαλική 

παράλυση είναι διαταραχή των κινητικών λειτουργιών του σώματος εξαιτίας της 

πλημμελούς ανάπτυξης των κινητικών κέντρων του εγκεφάλου που ρυθμίζουν, 

ελέγχουν και συντονίζουν τις κινήσεις ώστε να υπάρχει μια ομαλή, συγχρονισμένη 

στάση και κίνηση του σώματος. Οι αιτίες της εγκεφαλικής παράλυσης σύμφωνα με 

τη Levitt (2014),  μπορεί να εμφανιστούν κατά τη γέννηση του ατόμου, μετά από 

αυτή αλλά και πριν από αυτή ή μπορεί να οφείλονται σε ζητήματα 

κληρονομικότητας.:  

• Περιγεννητικές αιτίες: λάθη κατά τη διάρκεια της κύησης, αργοπορημένη 

πρώτη αναπνοή του νεογνού μηχανική κρανιακή κάκωση και ενδοκρανιακή 

αιμορραγία του νεογνού.  

• Μεταγεννητικές αιτίες: ατυχήματα, νεογνικός ίκτερος, ακτινοβολία, 

δηλητηριάσεις, νεοπλάσματα, ανοξία κ.ά.  

• Επίκτητες προγεννητικές αιτίες: ενδομήτριες λοιμώξεις (σύφιλη, ηπατίτιδα, 

ερυθρά κ.ά.), ενδομήτρια ασφυξία του βρέφους λόγω ανοξίας, αναιμίας, 

παρατεταμένης εγκυμοσύνης κ.ά., ενδομήτρια αιμορραγία λόγω 

τραυματισμών, τοξιναιμίας κ.ά., κακή διατροφή, διαταραχές μεταβολισμού 

της εγκύου υπερβολική ή παρατεταμένη έκθεσή της σε ακτινοβολία, 

κάπνισμα, αλκοόλ, λήψη ουσιών κ.ά.  
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• Κληρονομικότητα: Η εγκεφαλική παράλυση δεν είναι απαραίτητα 

κληρονομική, ωστόσο, εμφανίζεται συχνότερα σε οικογένειες με παρόμοιο 

ιστορικό νευρολογικών διαταραχών.  

 Η ταξινόμηση των διαταραχών που προκαλεί η εγκεφαλική παράλυση γίνεται 

ανάλογα με τη θέση σε επίπεδο ανατομικό των δυσλειτουργιών του ατόμου είτε 

ανάλογα με το είδος της νευρομυϊκής ασθένειας που παρουσιάζει. σε σχέση με την 

ανατομία (Best, & Bigge, 2005). 

 Η εγκεφαλική παράλυση σύμφωνα με τον Heward (2011), ταξινομείται βάσει 

των μερών του σώματος που προσβάλλει ως εξής: 

➢ Ημιπληγία, όταν η μια μόνο πλευρά του ατόμου έχει υποστεί προβλήματα ενώ 

παρουσιάζει συνήθως σπαστικότητα 

➢ Παραπληγία, όταν τα προβλήματα αφορούν τα μέρη των ποδιών  

➢ Μονοπληγία, όταν μόνο το ένα πόδι έχει υποστεί βλάβη 

➢ Τριπληγία, όταν τα δύο πόδια και το ένα χέρι έχουν προσβληθεί 

➢ Τετραπληγία, όταν και τα τέσσερα άκρα έχουν επηρεασθεί από τη βλάβη 

➢ Διπληγία, όταν έχουν προσβληθεί όλα τα άκρα αλλά τα κάτω έχουν 

μεγαλύτερο πρόβλημα 

➢ Διπλή ημιπληγία, όταν έχουν προβλήματα και τα άνω και τα κάτω άκρα αλλά 

τα πάνω έχουν σοβαρότερο πρόβλημα.  

 Παράλληλα, βάσει της φύσης των επιδράσεων στον μυϊκό τόνο και στην κίνηση 

οι ασθένειες διαχωρίζονται σε: 

➢ Σπαστικότητα: Κύριο χαρακτηριστικό του μυϊκού τόνου είναι η υπερτονία 

Παρατηρούνται σπαστικές κινήσεις, δηλαδή συσπάσεις βίαιες και απότομες. 

Προσβάλλει ένα ή περισσότερα μέλη του σώματος, ενώ ο βαθμός της 

εξαρτάται από τον περιβαλλοντικό ερεθισμό και τη συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου.  

➢ Αθέτωση: Το άτομο παρουσιάζει βραδείες και ανεξέλεγκτες κινήσεις 

συστροφής που χαρακτηρίζονται από σπασμούς, επαναλαμβανόμενες με 

ασυντόνιστο ρυθμό. Προσβάλλει όλο σχεδόν το μυϊκό σύστημα, εντονότερα 

όμως το πρόσωπο, τον καρπό και τα δάκτυλα.  
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➢ Αταξία: Παρουσιάζεται ως ατονία και αδυναμία συνεργασίας των μυών. 

Διακρίνεται σε στατική και κινητική. Η στατική αφορά στη συνεργία των 

μυών στάσης και ισορροπίας, η κινητική αφορά στη συνεργασία των μυών 

που συμμετέχουν στις κινήσεις.  

➢ Υποτονία: Είναι γενική και μεγάλου βαθμού και οφείλεται σε χαμηλή τάση 

στις κινήσεις των μυών. Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην έναρξη των 

κινήσεων, δεν υπάρχει αντίδραση στα εξωτερικά ερεθίσματα και προσπάθεια για 

κίνηση. Συχνά συνοδεύεται από νοητική καθυστέρηση, μικροκεφαλία και άλλες 

διαταραχές.  

➢ Δυσκαμψία: Παρουσιάζεται σπαστικότητα σε έντονο βαθμό και σε όλα τα 

μέλη. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη αντίδρασης σε περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα και συνοδεύεται από νοητική καθυστέρηση και άλλες διαταραχές.  

➢ Τρόμος: Χαρακτηρίζει το άτομο όταν πραγματοποιεί ακούσιες ρυθμικές 

κινήσεις, όταν το άτομο κινείται εκούσια ή ακόμα κι όταν δεν κινείται.  

 Πέραν των παραπάνω ασθενειών που αναφέρθηκαν μπορεί να υπάρχουν και 

μικτής μορφής όπως για παράδειγμα ο συνδυασμός αθέτωσης και σπαστικότητας, 

σπαστικότητας και αταξίας κ.ά. (Levitt, 2014). Η εγκεφαλική παράλυση επίσης 

μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες διαταραχές αναπτυξιακού τύπου, όπως 

διανοητικές, συναισθηματικές, αισθητηριακές ή και διαταραχές λόγου 

(Κρουσταλάκης, 2000).  

 Άλλες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν κινητικές διαταραχές είναι η 

δισχιδής ράχη, η πολιομυελίτιδα, οι μυοπάθειες αλλά και μετατραυματικές κακώσεις 

που έχουν την αιτία τους σε ατυχήματα ή πτώσεις (Γιαννίτσας, 2000α). 

 Η δισχιδής ράχη (spina bifida) είναι μια άλλη νευρολογική διαταραχή. Είναι 

μια εκ γενετής αναπτυξιακή ανωμαλία που οφείλεται  στην ατελή ανάπτυξη της 

σπονδυλικής στήλης  κατά τις πρώτες εβδομάδες της εμβρυικής ζωής  και 

χαρακτηρίζεται από οστικές παραμορφώσεις  και διαταραχές της στάσης 

(Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 2004). Η δισχιδής ράχη συνοδεύεται από 

υδροκεφαλισμό δηλαδή αύξηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και διεύρυνση της 

εγκεφαλικής κοιλότητας. Τα άτομα που πάσχουν από  δισχιδή ράχη παρουσιάζουν 

μια σειρά δυσλειτουργιών οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

τους και τη συμπεριφορά τους. (Κρουσταλάκης, 2000) 
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 Η δισχιδής ράχη διακρίνεται στη λανθάνουσα δισχιδή ράχη, τη μηνιγγοκήλη 

και τη μυελομηνιγγοκήλη.  Η λανθάνουσα δισχιδής ράχη είναι η ηπιότερη μορφή 

νευρολογικής πάθησης, ένα πολύ μικρό ποσοστό παρουσιάζει διαταραχές στο νωτιαίο 

μυελό αλλά και οι επιπλοκές στην κίνηση είναι ελαφρές. Η μηνιγγοκήλη, όπου στο 

σημείο της βλάβης εμφανίζεται μια κύστη με υγρό και συχνά δεν παρατηρείται 

κάποια νευρολογική ανικανότητα. Η μυελομηνιγγοκήλης, που αποτελεί την πιο 

συνηθισμένη μορφή, προκαλεί νευρολογικές διαταραχές και συνοδεύεται συνήθως 

από παράλυση των κάτω άκρων, ακράτεια και έλλειψη ελέγχου των σφικτήρων. 

 Σοβαρές ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν κινητική δυσλειτουργία, όπως 

είναι  η πολιομυελίτιδα, η οποία προσβάλλει τη φαιά ουσία του νωτιαίου μυελού και 

προξενεί βλάβες. Τα συμπτώματα ποικίλουν, μπορεί να είναι σοβαρή μυϊκή 

αδυναμία, σπαστικότητα, σκελετικές δυσμορφίες. Το άτομο είναι δυνατόν να 

εμφανίσει από ήπια κινητική διαταραχή μέχρι και βαριά, όπως είναι η παράλυση 

 Επίσης, διάφορες μυοπάθειες προκαλούν κινητικές δυσλειτουργίες. Η πιο 

συνηθισμένη μυοπάθεια είναι η μυϊκή δυστροφία. Τα άτομα με μυϊκή δυστροφία 

συνήθως αναπτύσσονται για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους κανονικά και μπορεί να 

εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα ξαφνικά. Η ασθένεια μπορεί επίσης να επηρεάσει 

του μυς στην καρδιά και τους και μπορεί να εκδηλωθούν σοβαρές καρδιακές και 

αναπνευστικές ασθένειες. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι της μυϊκής δυστροφίας. 

Ορισμένες μυϊκές δυστροφίες είναι ήπιες. Άλλες είναι σοβαρές και προκαλούν 

μεγαλύτερη απώλεια μυϊκού ιστού. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι η κακοήθης 

μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne και η μυϊκή δυστροφία τύπου Becker. Η μυϊκή 

δυστροφία Duchenne είναι η πιο κοινή και σοβαρή μορφή και  εμφανίζεται μεταξύ 2 

και 5 ετών. Τα συμπτώματα είναι μυϊκή αδυναμία που αρχίζει στα ισχία, τη λεκάνη 

και τα πόδια πρόβλημα στο βάδισμα, αδεξιότητα και συχνές πτώσεις κ.ά. Η μυϊκή 

δυστροφία Becker αρχίζει αργότερα, γύρω στα εφηβικά και αναπτύσσεται πολύ πιο 

αργά. Τα συμπτώματα αυτού του τύπου μυικής δυστροφίας είναι παρόμοια με εκείνα 

της Duchenne.  

 Οι μετετραυματικές κακώσεις οφείλονται κυρίως σε ατυχήματα. Οι κακώσεις 

του νωτιαίου μυελού οφείλονται σε διεισδυτικό τραύμα, στην υπερβολική έκταση της 

σπονδυλικής στήλης, σε κατάγματα στον σπόνδυλο ή στο νωτιαίο μυελό. Η 

παράλυση αφορά στην περιοχή κάτω από το σημείο του τραυματισμού. Μάλιστα, 
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όσο περισσότερο η κάκωση διαπερνά τον νωτιαίο μυελό τόσο μεγαλύτερη είναι η 

παράλυση. Έτσι, ανάλογα με το σημείο της βλάβης είναι δυνατόν να προκληθεί 

τετραπληγία ή παραπληγία, αλλά και διάφορες άλλες επιπλοκές. 

 Συνοπτικά, όπως αναφέρει ο Νεστορίδης (2004), κάποιες από τις αιτίες που 

προκαλούν κινητικά προβλήματα στο άτομο, οι οποίες είτε υπάρχουν ενώ γεννιέται 

είτε εμφανίζονται στην πορεία της ζωής του, είναι οι εξής: 

✓ Κληρονομικές ασθένειες 

✓ Έλλειψη κάποιου μέλος του σώματος 

✓ Ατροφίες 

✓ Υποπλασίες 

✓ Δυσπλασίες ημιμελικές 

✓ Παθήσεις σε επίπεδο νευρομυικό 

✓ Ασθένειες του μεταβολισμού 

✓ Αρθρίτιδα 

✓ Νοσήματα με φλεγμονές  

✓ Οστεογένεση με ατέλειες 

✓ Αιμοφιλία 

✓ Ποικίλα σύνδρομα που ξεκινούν και από το κινητικό σύστημα 

✓ Εγκεφαλική παράλυση 

✓ Κάταγμα ή κάκωση  

 Συνοψίζοντας, κατά τον Στασινό (2013),  οι κυριότερες τελικά αιτίες για την 

εμφάνιση των κινητικών δυσλειτουργιών αφορούν στα διάφορα ατυχήματα που 

συμβαίνουν και προκαλούν κατάγματα ή κακώσεις και στην εγκεφαλική 

παράλυση.  

 

1.4. Χαρακτηριστικά ατόμων με κινητική αναπηρία  

 Tα άτομα με κινητική αναπηρία αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα, που 

εκκινούν από τις κινητικές δυσλειτουργίες, ενώ εκτείνονται σε διάφορες περιοχές,  
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επηρεάζοντας τόσο το κοινωνικό τους προφίλ όσο την  ίδια τη σύστασή τους. Στο 

σύνολό τους τα άτομα με κινητική αναπηρία διαθέτουν ορισμένα σωματικά, 

κοινωνικά, ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά χαρακτηριστικά. 

 Η γενική φυσική κατάσταση των ατόμων με κινητική αναπηρία, που έχει 

διαμορφωθεί από το είδος και τη βαρύτητα της ασθένειας, προκαλεί δυσκολίες στην 

κίνηση.  Συνήθως, υπάρχουν δυσκολίες λόγω του ελλιπούς μυϊκού συντονισμού, της 

μυϊκής δυσπραγίας, της απουσίας μελών του σώματος, σε πολλές περιπτώσεις, καθώς 

και προβλήματα στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, Επίσης, πόνοι στα διάφορα μέλη 

του σώματος και στους σπονδύλους απαιτούν σχεδόν καθημερινές φυσιοθεραπείες 

και ασκήσεις. Επιπλέον, η χρήση αναπηρικού αμαξιδίου ή άλλου υποστηρικτικού 

εξοπλισμού σε πολλές από τις περιπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητη.  Αυτή η 

υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί προβλήματα, δυσκολία στην κίνηση και σε 

πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό.   

 Στοιχείο που χαρακτηρίζει άτομα που αντιμετωπίζουν κινητική αναπηρία 

είναι η αδυναμία εκπλήρωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, βασικών αναγκών και 

καθημερινών δραστηριοτήτων. Η αδυναμία αυτή ή η δυσκολία περιορίζει πολλές 

φορές την ανεξαρτησία τους. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από 

τους Λιατσού κ.ά. (2014), με χρήση ερωτηματολογίου σε 120 άτομα με κινητικές 

αναπηρίες, εκ των οποίων τα 44 (36,7%) με ολική αναπηρία, τα 76 (63,3%) με μερική 

αναπηρία, διαπιστώθηκε ο περιορισμός της ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα,  τα 

παραπάνω άτομα απάντησαν σε ποσοστό 52,5% πως διαθέτουν προβλήματα στην 

αυτοεξυπηρέτηση, σε ποσοστό 27,5% ανέφεραν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να 

αυτοεξυπηρετηθούν χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου και σε ποσοστό 

59,2% ανέφεραν πως δεν μπορούν να κάνουν συνηθισμένες δραστηριότητες.. 

 Οι δυσκολίες, τα πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας και ο 

περιορισμός της ανεξαρτησίας σε συνδυασμό με την έλλειψη προσβασιμότητας σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική ενσωμάτωση των 

ατόμων με κινητική αναπηρία. Η δυσκολία κινητικότητας, όπως αναφέρεται στους 

Kennedy et al. (2006), περιορίζει τη συμμετοχή και την παρουσία των ατόμων με 

κινητική αναπηρία στην κοινότητα. Τα προβλήματα που εγείρονται στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν κινητική αναπηρία μπορεί να είναι περισσότερα ή λιγότερα, ανάλογα 

με τη διαταραχή που τα άτομα παρουσιάζουν και το βαθμό της σοβαρότητάς της. 



25 

 Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά έχουν αντίκτυπο στην εκπαίδευση, στην 

επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη του ατόμου (Γιαννίτσας, 

2000α). H αναπηρία φαίνεται πως επηρεάζει τομείς όπως οι εργασιακές ικανότητες 

και η επαγγελματική ωριμότητα του ατόμου, τα ενδιαφέροντά του, την ικανότητα 

λήψης αποφάσεων, καθώς και παράγοντες όπως η αυτοαντίληψη και η 

αυτοαποτελεσματικότητα. (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2008). 

 Η ποικιλία των απόψεων και προτάσεων γύρω από την αναπηρία, η χρήση 

ειδικών όρων, αλλά και η υιοθέτηση ειδικών μοντέλων αναπηρίας προσδίδουν στην 

αναπηρία μία πρόσθετη μειονεξία, και μια δυσκολία προσαρμογής τόσο των ατόμων 

με αναπηρία στην κοινωνία όσο και του γενικού πληθυσμού στις ειδικές ανάγκες των 

ατόμων με αναπηρία (Shields et al., 2006). Η πλήρης κοινωνική αποδοχή και 

ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία μπορεί να επέλθει με την αλλαγή της 

νοοτροπίας της κοινωνίας, την αποδοχή άνευ όρων των ατόμων με αναπηρία και το 

σεβασμό προς όλους και την ισότιμη συνύπαρξη.  

 Παράλληλα, τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι δυνατόν να αναπτύξουν 

ψυχοσυναισθηματικής φύσεως προβλήματα και δυσλειτουργίες, εξαιτίας της 

αναπηρίας, του βαθμού αυτοαποδοχής της, αλλά και της κοινωνικής αποδοχής ή μη 

που βιώνουν. Όπως αναφέρει η Jansen (1975), μετά από έρευνα που πραγματοποίησε 

για τη στάση των αναπήρων προς την ίδια την αναπηρία τους, οι ίδιοι 

αντιλαμβάνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο την διαταραχή από την οποία 

πάσχουν, αντιμετωπίζοντάς την επίσης διαφορετικά. Η Jansen (1975), διακρίνει τρία 

είδη στάσεων των αναπήρων προς την αναπηρία τους: 

α) την ενταγμένη: ορθολογική και συναισθηματική επεξεργασία της αναπηρίας,  

β) την αμφιθυμική: ούτε θετική ούτε αρνητική στάση και συναισθήματα. 

γ) τη μη ενταγμένη: έλλειψη ορθολογικής και συναισθηματικής  

επεξεργασίας της αναπηρίας. 

 Έτσι, το άτομο με κινητική αναπηρία είναι δυνατόν να βιώνει μια θετική αποδοχή 

της αναπηρίας, έχοντας επεξεργασθεί λογικά και συναισθηματικά την κατάστασή 

του. Μπορεί να βιώνει την αμφιθυμική κατάσταση, όπου τα συναισθήματά του δεν 

είναι ούτε θετικά αλλά ούτε και αρνητικά. Μπορεί τέλος το άτομο να μην έχει 

επεξεργασθεί λογικά και συναισθηματικά την αναπηρία του.  



26 

 Όπως είναι φανερό, ο τρόπος που τα άτομα με κινητική αναπηρία βιώνουν την 

ασθένειά τους επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ίδιο τους τον 

εαυτό και την ύπαρξή τους. Αυτό, βέβαια, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την 

κοινωνία στην οποία διαβιούν καθώς ο ατομικός τομέας διαπλέκεται με τον 

κοινωνικό. Μερικές φορές η αρνητική στάση των άλλων για τα άτομα με αναπηρία 

μπορεί να βλάψει το άτομο όσο και η ίδια η αναπηρία και να επηρεάσει την 

αυτοεκτίμησή του (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2008). Σύμφωνα με έρευνες που 

πραγματοποήθηκαν, τα άτομα με κινητική αναπηρία συνήθως διακρίνονται από 

συναισθήματα μοναξιάς και χαμηλής αυτοεκτίμησης (Tzonichaki, & Kleftaras, 2002) 

Τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι υπερευαίσθητα και μπορούν να 

αντιλαμβάνονται κάθε εκδήλωση συναισθήματος, με αποτέλεσμα τις περισσότερες 

φορές να ενισχύεται η αρνητική τους αυτοεικόνα (Παπάνης κ.ά., 2009). Επίσης, το 

άτομο με κινητική αναπηρία, αντιμετωπίζει συχνά στην καθημερινότητά του εμπόδια 

στην κίνησή του,  με αποτέλεσμα οι εμπειρίες του να λειτουργούν αρνητικά στην 

εικόνα και την αυτοεκτίμησή του και γενικότερα στην ψυχολογική του διάθεση 

(Kennedy, 2007). 

 Πολλές φορές, τα άτομα με κινητική αναπηρία εκδηλώνουν αρνητικά 

συναισθήματα, όπως άγχος και κατάθλιψη (Kennedy et al., 2003). Στην έρευνα, που 

προαναφέρθηκε, των Λιατσού κ.ά. (2014), από τα ερωτηθέντα άτομα, ποσοστό 49,2% 

ανέφερε πως παρουσίασε συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης στη χρονική περίοδο 

που ερωτήθηκαν. Η αδυναμία επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης είναι, συχνά, 

αιτία εκδήλωσης επιθετικότητας, δυσλειτουργικών συμπεριφορών ή και τάσεων 

απομόνωσης για τα άτομα με κινητική αναπηρία (Γιαννίτσας, 2000α). Η 

συμπεριφορά του ατόμου με κινητική αναπηρία χαρακτηρίζεται από τάση για 

εξάρτηση και από μια γενικότερη συναισθηματική αστάθεια, βιώνει έντονες 

συγκινήσεις και συχνά εκδηλώνει αμφιθυμική και επιθετική συμπεριφορά 

(Κρουσταλάκης, 2000).  
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Κεφάλαιο 2: Επαγγελματική ένταξη  

 

2.1. Επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία και κινητική 

αναπηρία 

 Η εργασία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 22 

παράγραφος 1, αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, το οποίο  

μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών. Ταυτόχρονα, 

συνταγματικά κατοχυρωμένο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6, είναι και το 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) να απολαμβάνουν των μέτρων που 

εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι, σύμφωνα με το Σύνταγμα 

της Ελλάδος (2008), η εργασία αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών, που 

προστατεύεται από το κράτος, τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να απολαμβάνουν αυτό 

το δικαίωμα και να τυγχάνουν επαγγελματικής ένταξης και κοινωνικής συμμετοχής.  

 Η απασχόληση προσφέρει στο άτομο οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, στο 

προσωπικό, το οικονομικό, το οικογενειακό, το κοινωνικό. Το άτομο αισθάνεται 

δημιουργικό, παραγωγικό, ανεξάρτητο και αυτόνομο Η εργασία ενισχύει στο άτομο 

την αυτοεκτίμηση, το αίσθημα της προσφοράς και της κοινωνικής συμμετοχής. Όπως 

αναφέρουν οι Hendricks et al. (2005), τα θετικά από την απασχόληση του ατόμου σε 

κάποια εργασία είναι πολυάριθμα τόσο για το ίδιο όσο για την οικογένειά του, αλλά 

και σε ευρύτερο επίπεδο, ενώ κάποια από αυτά να είναι: 

➢ Η ενασχόληση με την εργασία μειώνει το ποσοστό ανεργίας της χώρας 

➢ Το κράτος δεν επιβαρύνεται ενώ το άτομο παράγει έργο 

➢ Το άτομο προσφέρει τις υπηρεσίες του 

➢ Γίνεται ανεξάρτητο σε επίπεδο οικονομικό 

➢ Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αυξάνει τους πόρους του 

➢ Η οικογένεια του ατόμου δεν επιβαρύνεται οικονομικά. 

 

 Η εργασία αποτελεί πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο, στα άτομα με αναπηρία 

δε, προσφέρει τη δυνατότητα εξασφάλισης οικονομικών απολαβών απαραίτητων για 
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την επιβίωση και τη διαχείριση της αναπηρίας, ενώ παράλληλα  δίνει την ευκαιρία 

στο άτομο να εξελιχθεί προσωπικά και να καταξιωθεί κοινωνικά. Επιπλέον, 

ενισχύονται οι δυνατότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Cordes & Howard, 2005)  

με τρόπο που, η εισαγωγή του ατόμου με αναπηρία στην αγορά εργασίας, να 

συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή του, η οποία πραγματοποιείται 

με τρόπο φυσικό (Ζαχαροπούλου,2000).  

 Κοινή παραδοχή, πλέον, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και στις 

χώρες της Ευρώπης, αποτελεί η πεποίθηση πως η κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου 

μπορεί να προαχθεί μέσω της εισόδου στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, 

ιδιαίτερα στο άτομο με αναπηρία. Έτσι, η εύρεση εργασίας αποτελεί πρόκληση για τα 

άτομα με κινητική αναπηρία (Lindsay, 2011) η οποία όμως πρέπει να έχει τη στήριξη 

της κοινωνίας και της επίσημης πολιτείας.  

 Ερευνητικά ευρήματα δείχνουν πως εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα 

υγείας, εκτός από τα χρηματικά οφέλη και την τόνωση της αυτοεκτίμησης που 

βίωναν ως επακόλουθο της εργασίας, έδιναν παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στο 

γεγονός ότι η εργασία τους καθιστούσε ενεργά μέλη της κοινωνίας, καθώς αύξανε το 

αίσθημα του ανήκειν (Minis et al., 2014). 

 Πέρα από την, ιδιαίτερα σημαντική, κοινωνική ένταξη που η κάλυψη μιας 

εργασιακής θέσης είναι πιθανό να εξασφαλίσει στα άτομα με κινητική αναπηρία, 

ταυτόχρονα, μπορεί να επιφέρει την προσωπική τους ανάπτυξη και την 

αυτοπραγμάτωσή τους. Μπορεί ακόμα να συντελέσει στην συναισθηματική τους 

ενδυνάμωση και ισορροπία, ώστε να είναι σε θέση να αποδεχθούν, σε πολλές 

περιπτώσεις, τον εαυτό τους και την αναπηρία τους (Παπάνης κ.ά., 2007). Τα ίδια τα 

άτομα με αναπηρία θεωρούν ότι η εργασία παρέχει ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, 

προσφέρει συναισθηματική ευχαρίστηση και αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας 

(Σιδηροπούλου–Δημακάκου, 1995). 

 Παρά τα πολλαπλά οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την 

συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, παρατηρείται  μικρή 

αντιπροσώπευσή τους στο εργατικό δυναμικό. Τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζουν 

υψηλά ποσοστά ανεργίας, και επιπλέον μεγάλο ποσοστό αυτών των ατόμων δεν 

αναζητά εργασία, είναι δηλαδή εργασιακά μη ενεργά. 
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  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Eurostat (2014a), περίπου 44 εκατομμύρια 

άνθρωποι, ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 έχουν κάποιας 

μορφής αναπηρία, που συχνά τους εμποδίζει να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία 

και την οικονομία. Τα άτομα με αναπηρία είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας στην Ευρώπη των 28 το 2011, ενώ το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 

ηλικίας 15 έως 64 ετών χωρίς αναπηρία ήταν 66,9%, το ποσοστό αυτό ήταν πολύ 

χαμηλότερο 47,3%, για τα άτομα με αναπηρία. Το το ποσοστό ανεργίας στο γενικό 

πληθυσμό των κρατών-μελών της Ε.Ε. το 2011 βρισκόταν στο 9,4% και στα άτομα με 

αναπηρία στο 17,4%.  Το ποσοστό των μη ενεργών εργασιακά ατόμων με αναπηρία 

ξεπερνούσε το 55%. Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό απασχόλησης για άτομα 

με αναπηρία ανέρχεται σε 35,5% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα χωρίς 

αναπηρία αγγίζει το 58,5%, ενώ το ποσοστό των μη ενεργών εργασιακά ατόμων με 

αναπηρία ξεπερνούσε το 60%.   Παρόμοια κατάσταση για την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση στην Ευρώπη των 28, το ποσοστό συμμετοχής 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των ατόμων χωρίς αναπηρία ηλικίας 25-64 ετών 

ήταν 9,8% το 2011, σε σύγκριση με 6,9% για τα άτομα με αναπηρία. Η περιορισμένη 

πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τη δια 

βίου μάθηση έχει άμεσο αποτέλεσμα στην κοινωνική τους ένταξη. Όπως δείχνουν τα 

ποσοστά, το 20% των ατόμων χωρίς αναπηρία σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω το 

2011 και σε 21,4% το 2013, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονταν σε 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ανήλθε σε σχεδόν 30% για το 2011 και 

29,9% για το 2013. Η φτώχεια δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον 

οικονομικό παράγοντα, αλλά όπως αναφέρει ο Palmer (2011), σημαίνει σοβαρή 

μείωση στις δυνατότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής 

αποκατάστασης, άρα στη διεκδίκηση μιας ποιοτικά καλύτερης ζωής.  

 Το ποσοστό της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με κινητική 

αναπηρία είναι πολύ μικρό. Όπως φαίνεται από σχετικές έρευνες, ακόμη και στις 

περιπτώσεις που τα άτομα με κινητική αναπηρία καταφέρουν να ενταχθούν 

επαγγελματικά, η ανάληψη θέσεων εργασίας συνοδεύεται από μισθό κατώτερης 

μισθολογικής κλίμακας, ενώ το επίπεδο της μόρφωσής τους είναι συνήθως χαμηλό 

(Kennedy & Harris, 2005). Τα άτομα με αναπηρία εισέρχονται πολύ δύσκολα στην 
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εργασία, ακόμη πιο δύσκολα τη διατηρούν, ενώ συνήθως εργάζονται σε προσωρινές 

θέσεις με μειωμένο ωράριο (Garcia et al., 2007). 

 Τα άτομα με αναπηρία είναι άνεργα αρκετά συχνά ενώ ακόμα και αν κάποια από 

αυτά εργάζονται, δεν κερδίζουν τόσα χρήματα όσα τα άτομα του γενικού πληθυσμού 

Βασιλείου, (2012). Παράλληλα, η εργασία τους είναι συνήθως πρακτική ενώ η 

πλήρης απασχόληση είναι σπάνια σε άτομα με κινητικές αναπηρίες αφού οι 

περισσότερες περιπτώσεις των ατόμων αυτών εργάζονται με μειωμένο ωράριο.  

 Ο άμεσος ή έμμεσος αποκλεισμός των ατόμων με κινητική αναπηρία από την 

εργασία, συνιστά καταπάτηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος όλων 

των ανθρώπων, αφαιρώντας τους ταυτόχρονα την ευκαιρία κοινωνικής συμμετοχής. 

Καθιστά  τα άτομα μη ανεξάρτητα και οδηγεί τελικά στην οικονομική, ιδεολογική, 

πολιτιστική, πολιτική αλλά και ψυχολογική εξάρτησή τους (Παπαϊωάννου, 1990). 

  Όπως είναι φανερό, η εύρεση εργασίας για άτομα με κινητική αναπηρία 

αποτελεί μια αρκετά δύσκολη υπόθεση με ορισμένες παραμέτρους να δυσχεραίνουν 

ακόμα περισσότερο την κατάσταση για αυτά. Κάποιες από αυτές είναι το φύλο, η 

ύπαρξη αναπηρίας κ.ά. οπότε οι πιθανότητες εργασίας για τις γυναίκες φαίνεται πως 

περιορίζονται σημαντικά όπως επίσης το ίδιο και για τα άτομα με βαριές αναπηρίες 

(Stevens, 2002). 

 Σύμφωνα με τους Βίκη & Παπάνη (2008: 23), τα ιδιαίτερα προβλήματα, που 

αντιμετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας δε 

συνδέονται µόνο ή τόσο πολύ µε την αναπηρία τους, αλλά σε μεγάλο βαθµό µε τη 

διακριτική μεταχείριση την οποία υφίστανται από εργοδότες και εργαζόμενους, η 

οποία συνιστά και βασικό παράγοντα αποκλεισμού τους. Σε έρευνα των Δαμιανίδου 

& Φτιάκα (2010), η οποία είχε σαν στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των 

ανάπηρων προσοντούχων στην Κύπρο και πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων, 

αποδεικνύεται πως τα άτομα αυτά βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση καθώς ένας 

μεγάλος αριθμός δεν μπορεί να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, άτομα 

που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εργασία φαίνεται πως δεν εκτιμώνται από 

τους εργοδότες, υπερισχύοντας η αναπηρία.  

 Η βαθύτερη αιτία στις ρατσιστικές πεποιθήσεις απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία και ιδίως σε αυτά με κινητική αναπηρία βρίσκεται στην θέαση της 
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κατάστασης υπό το πρίσμα του ιατρικού μοντέλου, ενώ η αναπηρία ταυτίζεται με την 

αδυναμία και την ασθενή φύση. Στην κατάσταση που επικρατεί, το σχολείο και η 

παιδεία φαίνεται να έχουν αποτύχει ως προς το ρόλο τους να προάγουν την ισότητα 

και την άνευ όρων αποδοχή, παρά το γεγονός πως, φαινομενικά τουλάχιστον, η 

αναπηρία φαίνεται να είναι αποδεκτή. 

 Η αντιμετώπιση της αναπηρίας εξαρτάται από τον τρόπο που η κοινωνία την 

ορίζει και την προσεγγίζει, επηρεάζοντας τις πολιτικές και τα μέτρα απασχόλησης για 

τα άτομα με αναπηρία (Λογαράς, 2013). Στις ευρωπαϊκές χώρες πάνω από ένα αιώνα, 

επικράτησε το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας  ως προς τον σχεδιασμό πολιτικής για τα 

άτομα με αναπηρία, οδηγώντας τα στον αποκλεισμό από κάθε τομέα της κοινωνικής 

ζωής, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του τομέα της απασχόλησης (Gottlieb et al., 

2010). Η επικράτηση του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας αργότερα επέφερε μια 

σειρά από θετικές επιπτώσεις  στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης. 

Μερικές από αυτές είναι η διεκδίκηση  από τα ίδια τα άτομα του δικαιώματός τους 

για εργασία, , η διεκδίκηση θέσεων εργασίας στην ανοιχτή αγορά εργασίας, η 

προσπάθεια βελτίωσης των προσόντων και δεξιοτήτων τους, η αλλαγή της αρνητικής 

στάσης των εργοδοτών για τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία 

κ.ά. (Gottlieb et al., 2010). 

 

2.2.  Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την 

απασχόληση και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία και κινητική αναπηρία 

 Το πλαίσιο αρχών για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία έχει μια 

διαχρονική εξέλιξη και αποτυπώνει τις διαφορετικές θεωρήσεις για την αναπηρία 

τόσο σε διεθνή και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό. 

 Η Διακήρυξη των ∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε Αναπηρία (1975), ψηφίστηκε 

από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) με στόχο την 

δραστηριοποίηση των κρατών-µελών του ώστε να προάγουν το επίπεδο ζωής των 

ατόµων µε αναπηρία. (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2009).  
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 Στους στόχους του Παγκόσµιου Προγράµµατος ∆ράσης για τα Άτοµα µε 

Αναπηρία (1982) υπάρχει σαφής προσέγγισης της αναπηρίας στη βάση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπλέον, για πρώτη φορά η αναπηρία ορίστηκε ως 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των ατόµων µε αναπηρία και του περιβάλλοντος. 

Γινόταν επίσης λόγος για ισότητα ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 

ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών (Ε.Σ.ΑμεΑ, 

2009). 

 Οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτοµα µε 

Αναπηρία (1993), αποτέλεσμα της εμπειρίας του Ο.Η.Ε. για τη διάρκεια της 

δεκαετίας 1983-1992,   είχαν σαν βασικό στόχο τη διασφάλιση για τα άτοµα µε 

αναπηρία των ίδιων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µε όλα τα άλλα µέλη της 

κοινωνίας. Προϋπόθεση βέβαια για την επίτευξη του στόχου ήταν η άρση όλων των 

εµποδίων, τα οποία καθιστούσαν δυσχερή την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρία τους στις κοινωνικές δραστηριότητες (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2009).  

 Η Σύµβαση του Ο.Η.Ε. για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, (2007) 

ψηφίστηκε οµόφωνα από τη ολοµέλεια, µεταξύ των μελών και η Ελλάδα, της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Στο άρθρο 27 της σύμβασης, αναφέρεται ρητά το 

δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης και ταυτόχρονα επισημαίνεται η 

ανάγκη για ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2009).  

 Η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 1996 βασίζεται 

στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας. Η αντιμετώπιση των κινητικά αναπήρων 

περιορίζεται στην απόδοση επιδομάτων ενώ ο στόχος προσανατολίζεται στην 

αποκατάσταση των ατόμων στις κοινωνικές δομές, χωρίς, ωστόσο, να τίθεται ζήτημα 

προσαρμογής της κοινωνίας στις ανάγκες τους ώστε τα ίδια να ενσωματωθούν ομαλά 

σε αυτήν (Λογαράς, 2013). 

 Την ίδια περίοδο στην Ευρώπη, βέβαια, ξεκινά μια σειρά από νομοθετήσεις 

ενώ σταδιακά φαίνεται να υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, με την 

Ευρώπη να επιχειρεί να πραγματοποιήσει κινήσεις για την ενσωμάτωση των κινητικά 

αναπήρων –αλλά και αναπήρων γενικότερα-. Έτσι, το 1993, ο ΟΗΕ εκδίδει απόφαση 

σύμφωνα με την οποία τα κράτη προτρέπονται να εφαρμόσουν κάποια μέτρα για την 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
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1996, η Ευρώπη ανακοινώνει τη διάταξη περί ισότητας των αναπήρων στην 

απασχόληση ενώ τον ίδιο χρόνο εκδίδεται και Ψήφισμα, το οποίο υπογραμμίζει την 

ισότητα των ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία ενώ αναγνωρίζει την επαγγελματική 

τους αποκατάσταση ως ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική ένταξη (Λογαράς, 

2013). 

 Το 1996 στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961, 

αναφέρεται ότι θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέλη να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα 

για να παρέχουν στα άτοµα µε αναπηρία Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, 

επαγγελµατική εκπαίδευση και µετεκπαίδευση. Επιπλέον, να ευνοούν την πρόσβαση 

στην απασχόληση µε κάθε µέτρο που θα ήταν δυνατό να ενθαρρύνει τους εργοδότες 

να προσλαµβάνουν και να απασχολούν άτοµα µε αναπηρία στο σύνηθες εργασιακό 

περιβάλλον και να προσαρµόζουν τις συνθήκες εργασίας στις ανάγκες των προσώπων 

αυτών (Ε.Σ.ΑμεΑ, 2009).  

 Σύμφωνα με τον Λογαρά (2013), μια από τις σημαντικότερες κινήσεις της 

Ευρώπης πραγματοποιήθηκε το 1997 με την υπογραφή της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ (η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 1999). Η Συνθήκη κάνει για πρώτη 

φορά αναφορά στην αναπηρία επιφέροντας, αλλαγή στην πολιτική για την αναπηρία 

από νομικής πλευράς. Στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι το Συμβούλιο µπορεί να 

αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, 

φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. Σύμφωνα με αυτήν, η διάκριση των ατόμων με 

αναπηρία αναγνωρίζεται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνεται πως πρέπει να 

αναλάβει να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις αυτές πραγματοποιώντας κινήσεις. Η 

Συνθήκη αυτή αποτέλεσε, μάλιστα, έδωσε την εκκίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στη συνέχεια, να κινητοποιείται για τη θέσπιση νόμων σχετικά με την αντιμετώπιση 

των διακρίσεων που τα άτομα με αναπηρία δέχονται στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση αλλά και σε όλους τους τομείς της ζωής τους. 

 Στις 27 Νοεμβρίου 2000, το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε Οδηγία 

(2000/78/ΕΚ) (COUNCIL DIRECTIVE (2000/78/EC),  με στόχο τη διαμόρφωση 

ενός γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 

των ατόμων ανεξάρτητα θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. Στο άρθρο 3 ορίζεται η πρόσβαση των ατόμων με 
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αναπηρία σε όλες τις μορφές και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού 

 Στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 

364/01) (CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION 

(2000/C 364/01), υπάρχουν σαφείς αναφορές στα άτομα με αναπηρία.  Συγκεκριμένα, 

το άρθρο 21 απαγορεύει κάθε είδους διακρίσεων μεταξύ των οποίων και της 

αναπηρίας, ενώ το άρθρο 26 τονίζει ότι, «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το 

δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων που θα τους 

εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη 

συμμετοχή στον κοινοτικό βίο».  

 Ορόσημο στις θεσμικές παρεμβάσεις για την αναπηρία ήταν το έτος 2002, 

οπότε και με τη Διακήρυξη της Μαδρίτης στέφεται με επιτυχία το Ευρωπαϊκό 

Συνέδριο για την Αναπηρία. Με τη Διακήρυξη προσδιορίζεται το εννοιολογικό 

πλαίσιο δράσης και υποδεικνύονται συγκεκριμένες προτάσεις προς όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην 

ανοιχτή αγορά εργασίας προσδιορίζεται ως ένας σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης 

του κοινωνικού αποκλεισμού.  

 Στις 15 Νοεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς 

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 

(European Disability Strategy)  2010-2020 που αποτελεί τη συνέχεια του Σχεδίου 

Δράσης για την Αναπηρία (European Disability Action Plan) που έληξε το 2010. 

Γενικός στόχος της στρατηγικής είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 

ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων 

τους και να αντλούν όσο το δυνατό περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνία και στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω της ενιαίας αγοράς. Η 

Στρατηγική θέτει οκτώ τομείς προτεραιότητας: προσβασιμότητα, συμμετοχή, 

ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική προστασία, υγεία και 

εξωτερική δράση. Για τον τομέα της απασχόλησης ο πρωταρχικός στόχος είναι η 

δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε περισσότερα άτομα με αναπηρία να 

κερδίζουν τα προς το ζην στην ανοικτή αγορά εργασίας (Ε.Ε., 2010) 

 Η κινητοποίηση της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διακρίσεων που τα 

άτομα με αναπηρία βιώνουν αποτελεί ενιαία πολιτική. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή 
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πραγματοποιείται με διαφορετικούς τρόπους από κάθε κράτος-μέλος, ενώ η 

αποτελεσματικότητά της διαφοροποιείται επίσης. Παράλληλα, τα μέτρα που 

λαμβάνονται ποικίλουν και ως προς τη διατήρηση της απασχόλησης των ατόμων με 

αναπηρία (Riddell, 2012). Κάποια από τα μέτρα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των ατόμων με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη ή την προσαρμογή 

των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, 

από κάποιες χώρες λαμβάνονται μέτρα, με σκοπό την ενίσχυση των εργοδοτών που 

επιλέγουν να εντάξουν στην επιχείρησή τους άτομα με κινητικές ή άλλες αναπηρίες 

(Hughes & Borbely, 2012). 

 Σε εθνικό επίπεδο, η αντιμετώπιση της κατάστασης στη χώρα έως και το 1985 

περιλαμβάνει κινήσεις που αφορούν στο ιατρικό μοντέλο θεώρησης της αναπηρίας. Η 

Ελλάδα περιορίζεται ως προς την πρακτική που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου μέσα από την παροχή επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων στα 

άτομα (Λογαράς, 2013). Στον τομέα της απασχόλησης των  ατόμων  με  αναπηρία,   

μόλις περίπου τα τελευταία σαράντα χρόνια, άρχισαν να διαμορφώνονται οι 

παρεμβάσεις της πολιτείας με τον νόμο 963/1979,  τον νόμο 16481986/,   και τον 

νόμο 2643/1998 . 

 Μια από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες του ελληνικού κράτος να 

αντιμετωπίσει το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία 

πραγματοποιείται με την  ψήφιση του νόμου 1648/1986. Νόμος για την 

επαγγελματική αποκατάσταση αναπήρων πολέμου αλλά και προσώπων που 

μειονεκτούν, νόμος που προέβλεπε την υποχρεωτική επαγγελματική αποκατάσταση 

των αναπήρων αλλά και μελών των οικογενειών τους σε θέσεις εργασίας τόσο στο 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Λογαράς, 2013). Οι εξελίξεις σε 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο στη συνέχεια επέβαλαν τη διαμόρφωση ενός νέου 

νομικού πλαισίου, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, σχετικά με την 

απασχόληση των προσώπων ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, 

τέκνα αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, συγγενείς ατόμων με αναπηρία, τέκνα 

αναπήρων και θυμάτων πολέμου). Έτσι ψηφίστηκε ο νόμος 2643/1998, με τον οποίο 

διασφαλίστηκαν όροι διαφάνειας και αντικειμενικότητας στο σύστημα των 

υποχρεωτικών τοποθετήσεων ατόμων από ειδικές κατηγορίες σε θέσεις εργασίας. 
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 Οι νόμοι αυτοί αποτέλεσαν τις δύο πρώτες σημαντικές προσπάθειες που 

πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας για την αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. 

Στην πορεία γίνονται και άλλες προσπάθειες, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους 

δικαίου για την μέριμνα υπέρ των ατόμων με αναπηρία ψηφίστηκαν, επίσης, ο νόμος 

2956/2001, ο νόμος 2972/2001, ο νόμος 3051/2002, ο νόμος 3227/2004, και ο νόμος 

3454/2006, με τους οποίους γίνονται περαιτέρω αλλαγές στο νόμο 2643/98, που τον 

καθιστούν ευνοϊκότερο για τα άτομα με αναπηρία. Αργότερα, ο νόμος 3304/2005, 

προστατεύει  σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Συγκεκριμένα, με τον νόμο γίνεται νομική κατοχύρωση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης και ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ της 

29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 

ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής και της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ του 

Συμβουλίου της Ευρώπης της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.  

 Τέλος, το Σύνταγμα της Ελλάδος (2008)1, θεσμοθετεί το δικαίωμα των 

ατόμων με αναπηρία για αυτονομία, επαγγελματική αποκατάσταση και συμμετοχή σε 

κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Τα άτομα µε 

αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 

αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Σύνταγμα της Ελλάδος (2008). Αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ 
Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. (άρ.21§6). 
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Κεφάλαιο 3: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός  

 

3.1.  Αποσαφήνιση εννοιών 

 Συχνά γίνεται αναφορά σε κάποιες έννοιες για τις οποίες προκύπτει σύγχυση 

και δυσκολία αποσαφήνισης καθώς και ζήτημα ταύτισης. Έννοιες όπως  

Συμβουλευτική (counseling),  Επαγγελματική Συμβουλευτική (vocational 

counseling), Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (career counseling), Συμβουλευτική και 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (counseling vocational guidance) πολλές φορές 

επικαλύπτουν η μια την άλλη, οπότε στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να τις 

αποσαφηνίσουμε.   

 

3.1.1. Συμβουλευτική 

 Οι Felthan και Dryden (1993, στο McLeod, 2003:30) επιχειρώντας να 

αποδώσουν την έννοια της Συμβουλευτικής αναφέρουν ότι: « Η Συμβουλευτική είναι 

μια αυστηρά καθορισμένη σχέση κατά την οποία εφαρμόζονται μία ή περισσότερες 

θεωρίες ψυχολογίας και ένα συγκεκριμένο σύνολο επικοινωνιακών δεξιοτήτων, οι 

οποίες αλλάζουν με την εμπειρία, τη διαίσθηση και άλλους διαπροσωπικούς 

παράγοντες, ανάλογα με τις προσωπικές ανησυχίες, τα προβλήματα ή τις επιθυμίες των 

πελατών. Η κυρίαρχη φιλοσοφία της είναι πρώτα να διευκολύνει και στη συνέχεια να 

παρέχει συμβουλές ή να παρακινεί. Ενδέχεται  να έχει πολύ σύντομη ή μακρά 

διάρκεια… Είναι συγχρόνως μια ξεχωριστή δραστηριότητα με την οποία ασχολούνται 

άνθρωποι που συμφωνούν να αναλάβουν τους ρόλους του συμβούλου και του πελάτη… 

Είναι μια υπηρεσία που την αναζητούν οι άνθρωποι  οι οποίοι υποφέρουν από κάποια 

διαταραχή ή βρίσκονται σε σύγχυση και επιθυμούν να συζητήσουν και να επιλύσουν τα 

προβλήματά τους μέσα σε μια σχέση που θα είναι πιο πειθαρχημένη και εμπιστευτική 

από τη φιλία και ίσως θα τους στιγματίσει λιγότερο από τις σχέσεις βοήθειας που 

δημιουργούνται σε παραδοσιακό ιατρικό ή ψυχιατρικό περιβάλλον» 
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 Η έννοια της Συμβουλευτικής αναφέρεται σε μια διαδικασία που αποτελείται 

από πολλά και διαδοχικά στάδια και  έχει στόχο να υποστηρίξει το άτομο ώστε να 

δώσει απάντηση στο ερώτημα που  έχει θέσει: «τι να κάνω». Η ερώτηση αυτή 

διατυπώνεται στο νου του ατόμου όταν φτάνει μπροστά σε μια κατάσταση που δεν 

μπορεί να διαχειρισθεί ή είναι αρκούντως δύσκολη, ενώ πρέπει να ληφθεί κάποια 

απόφαση (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1999). Η διαδικασία προϋποθέτει την ενεργή 

συμμετοχή και των δύο μερών, συμβούλου και συμβουλευόμενου, ενώ θέλει τον ίδιο 

τον συμβουλευόμενο να βοηθά τον εαυτό του στηριζόμενο στις δυνάμεις του. Η 

Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα 

κάθε ηλικίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 

συναντούν και που αδυνατούν να ξεπεράσουν στηριζόμενα αποκλειστικά στις δικές 

τους δυνάμεις (Κασσωτάκης, 2004). Η υποστήριξη αυτή παρέχεται από εξειδικευμένο 

επιστήμονα, τον Σύμβουλο, και αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει 

ποιος είναι, τί ικανότητες και δεξιότητες έχει και πώς μπορεί να παίρνει αποφάσεις 

και να επιλύει τα προβλήματά του. 

 Η Συμβουλευτική, κατά τον Δημητρόπουλο (2005),  ορίζεται με βάση τρεις 

άξονες: α) τη λειτουργία και τη δομή της β) τον επιστημονικό της χαρακτήρα και γ) 

το σκοπό της. Με βάση τον πρώτο άξονα, η Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία κατά 

την  οποία ένας ειδικός, ο Σύμβουλος, με ένα ή περισσότερα άτομα εξετάζουν από 

κοινού ζητήματα ή προβλήματα που απασχολούν το άτομο ή τα άτομα και 

διευκολύνει τη λύση τους. Μεταξύ των δύο μερών αναπτύσσεται η συμβουλευτική 

σχέση, η  οποία είναι μια συστηματικά οργανωμένη προσπάθεια, με επιστημονική 

βάση.  Με βάση τον δεύτερο άξονα, η Συμβουλευτική είναι ξεχωριστή επιστημονική 

περιοχή που συνδέεται με τις κοινωνικές επιστήμες και υλοποιείται στην πράξη ως 

ψυχολογική συμβουλευτική, εκπαιδευτική συμβουλευτική, επαγγελματική 

συμβουλευτική και θεραπευτική συμβουλευτική. Με βάση με τον τρίτο άξονα, η 

Συμβουλευτική είναι μια μέθοδος παρέμβασης βοήθειας και ταυτόχρονα μέσο για την 

εξασφάλιση της βοήθειας, προς το άτομο ή τα άτομα  που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα. 

 Ο σκοπός της Συμβουλευτικής είναι «να βοηθήσει το άτομο ώστε να 

εξασφαλίσει τέτοιου βαθμού αυτογνωσία και τέτοιου βαθμού αυτοέλεγχο που μέσω της 

δικής του βούλησης να ελέγχει την πορεία του στη ζωή και αυτά που του συμβαίνουν, 

να πρωταγωνιστεί τις ενέργειές του και να θέτει στόχους, να αποφασίζει για τον εαυτό 
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του, να τον αποδέχεται, και να αντισταθμίζει αποτελεσματικά τυχόν αδυναμίες του, 

ώστε να οδηγηθεί στη μερική και ολική αυτοπραγμάτωσή του» (Δημητρόπουλος, 

2002:30).  

 Επίσης, ο McLeod (2003), αναφέρει, ανάμεσα σε άλλους, ως στόχους της 

Συμβουλευτικής την αυτογνωσία, την αυτοαποδοχή, την αυτοπραγμάτωση ή 

εξατομίκευση τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους, την επίλυση προβλημάτων, την 

απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, την γνωστική αλλαγή, την αλλαγή συμπεριφοράς, 

την ενδυνάμωση και την παραγωγικότητα και κοινωνική δράση. 

 Η Συμβουλευτική ανήκει στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και συγκεκριμένα, 

στον κλάδο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με την μελέτη των 

τρόπων, των μεθόδων και των διαδικασιών, βάση των οποίων μπορεί να παρασχεθεί 

βοήθεια σε όλα τα άτομα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στηριζόμενα στις δυνάμεις τους (Μαλικιώση-Λοϊζου, 

2012). Η Συμβουλευτική δεν αποτελεί απλώς εφαρμοσμένο κλάδο της επιστήμης της 

ψυχολογίας, αλλά χαρακτηρίζεται και από διεπιστημονικότητα. Κάποιες από τις 

αντιλήψεις της Συμβουλευτικής ανάγονται στη Φιλοσοφία και τη Θρησκεία, 

σημαντική επιρροή επίσης της ασκούν οι Τέχνες, γενικότερα, έχει ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών και συμβολής από πολλές επιστήμες (McLeod, 2003). 

 Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1999:23), «Η Συμβουλευτική 

είναι ένα γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών με τον τίτλο 

θεσμοί επικούρησης του ανθρώπου. Σε αυτό το πλέγμα των υπηρεσιών και θεσμών, που 

δεν έχουν πεπερασμένο και αυστηρά προσδιορισμένο περίγραμμα, εντάσσονται όλες οι 

προσπάθειες των κοινωνιών (και όλα τα επαγγέλματα αντίστοιχα) να στηρίξουν, να 

επικουρήσουν, να διευκολύνουν κ.λ.π. τα μέλη τους». 

 

3.1.1.2. Επαγγελματική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός 

 Επαγγελματική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι δύο όροι 

που κατά την Σιδηροπούλου-Δημακάκου (2006, στο Nathan & Hill, 2006) αποδίδουν 
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στην ελληνική γλώσσα τον αγγλοσαξονικό όρο career counseling.  Ο όρος 

υποδηλώνει τη συμβουλευτική διαδικασία που σκοπό έχει να υποστηρίξει το άτομο 

κατά την επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική επιλογή και επαγγελματική 

προσαρμογή. Η ίδια κατέληξε στον όρο Επαγγελματική Συμβουλευτική αντί του όρου 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας θεωρώντας τον ευρύτερο όρο, καθώς υποστηρίζει τα 

άτομα που προετοιμάζονται για την επαγγελματική τους επιλογή και την είσοδό τους 

στην εργασία, τα υποστηρίζει δηλαδή και πριν την έναρξη της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. Πρόκειται για μια εξελικτική διαδικασία, μέσω της οποίας παρέχεται 

στο άτομο βοήθεια για την ανάπτυξη της δεξιότητας λήψης αποφάσεων, για την 

επαγγελματική ωρίμανση και την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας. Αντίθετα, η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας υποστηρίζει τα άτομα που είναι ήδη επαγγελματικά 

ενταγμένα ή έπονται της επαγγελματικής εισόδου. Επιπλέον, ο όρος σταδιοδρομία 

(career) επιδέχεται διεθνώς πληθώρα εννοιολογικών αποδόσεων, οπότε και προκύπτει 

θέμα σχετικά με την εννοιολογική απόδοση του όρου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. 

 Ο όρος σταδιοδρομία καλύπτει τόσο την προετοιμασία για την επαγγελματική 

ζωή όσο και ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα ή ακόμη και την αλλαγή 

δραστηριότητας. Επίσης, περιλαμβάνει την έννοια της επαγγελματικής εξέλιξης, της 

βελτίωσης και της προσαρμογής που απαιτεί ο εργασιακός ρόλος του ανθρώπου 

(Isaacson & Brown, 2000). Εμπεριέχει όχι μόνο την αναζήτηση ή την άσκηση ενός 

επαγγέλματος, αλλά και διάφορα ζητήματα, όπως η σχέση της εργασίας με άλλους 

ρόλους, π.χ. την οικογένεια, την εθελοντική, κοινοτική, κοινωνική και πολιτική 

δράση, τον ελεύθερο χρόνο (Herr & Cramer, 1996). Για τον Super (1980, στο 

Amundson κ.ά., 2008) η σταδιοδρομία είναι ένας συνδυασμός όλων των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσα από τους ρόλους ζωής που 

διαδραματίζει ένα άτομο σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο.  

 Σύμφωνα με τους Ellison & Russinova (1999), η Συμβουλευτική δεν 

περιορίζεται σε μια συνάντηση του συμβούλου με τον συμβουλευόμενο, η οποία θα 

προσφέρει πληροφόρηση για την εύρεση εργασίας. Αντίθετα, πρόκειται για 

προγραμματισμένες συναντήσεις κατά τις οποίες θα διερευνηθεί ο εσώτερος εαυτός 

του ατόμου ενώ θα υποστηριχθούν οι επιλογές του ατόμου καθώς οι προβληματισμοί 

σε σχέση με το επάγγελμα είναι δυνατόν να είναι πολλαπλοί κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξης του ατόμου, με τη δυνατότητα να διογκώνονται όταν αυτό αναλαμβάνει 

μεγαλύτερες ευθύνες ή απαιτήσεις 
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 Έτσι, η Συμβουλευτική που σκοπό έχει να βοηθήσει το άτομο να αναπτυχθεί 

επαγγελματικά και να προετοιμαστεί για την μελλοντική επαγγελματική ζωή ή να 

αντιμετωπίσει δυσκολίες που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, την 

επαγγελματική επιλογή ή την προσαρμογή, ονομάζεται Επαγγελματική 

Συμβουλευτική (Κασσωτάκης 2002; Μαλικιώση-Λοϊζου, 2012; Σιδηροπούλου-

Δημακάκου, 2006), αποδίδεται δε με τον αγγλοσαξονικό όρο vocational counseling. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2002), ως Επαγγελματική 

Συμβουλευτική νοείται η βοήθεια προς το άτομο, ώστε να αναπτυχθεί επαγγελματικά 

και να επιλύσει προβλήματα ή δυσκολίες που σχετίζονται με την επιλογή 

επαγγέλματος και την ένταξη στην αγορά εργασία. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλες τις 

διαδικασίες της Συμβουλευτικής αλλά παράλληλα παρέχει εκπαιδευτική και 

επαγγελματική πληροφόρηση (Nathan & Hill, 2006). Όπως αναφέρουν, επίσης, οι 

Nathan & Hill (2006), η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία μέσω 

της οποίας οι άνθρωποι γίνονται ικανοί ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την επίλυση ζητημάτων γύρω από αυτή. 

Επιπλέον, η αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων στο χώρο εργασίας, του άγχους 

αλλά και των απαιτήσεων, η καλλιέργεια, πολλές φορές αρνητικού κλίματος και η 

σχέση μεταξύ  συναδέλφων αποτελούν ζητήματα που συχνά απαιτείται το άτομο να 

υποστηρίζεται ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτά (Amundson κ.ά, 2008). 

  Η Επαγγελματική Συμβουλευτική καλύπτει όχι μόνο τις φάσεις της 

επαγγελματικής ζωής του ατόμου, πριν και κατά τη διάρκεια, αλλά και διαστάσεις της 

προσωπικής ζωή του, και όπως αναφέρουν οι Amundson κ.ά. (2008:9), «εξετάζει την 

αλληλεπίδραση της εργασίας με άλλου ρόλους στη ζωή» Ακόμη και όταν η 

συμβουλευτική διαδικασία εστιάζει στην επιλογή, δίνεται βαρύτητα και σε άλλες 

παραμέτρους που επηρεάζουν την επιλογή (Isaacson & Brown 2000). Υπό αυτή την 

έννοια, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι σε θέση να βοηθήσει τα άτοµα να 

αποκτήσουν δεξιότητες-κλειδιά, µε τις οποίες όχι µόνο θα προβούν σε πιο 

συμφέρουσες επιλογές, αλλά θα σχεδιάζουν και θα διαχειρίζονται αυτόνοµα τη 

σταδιοδρομία τους, όχι µε την περιορισμένη έννοια του επαγγέλματος αλλά µε την 

ευρύτερη, του συνόλου δηλαδή των δραστηριοτήτων της ζωής του ατόµου 

(Παπαβασιλείου–Αλεξίου, 2005:172). 

 Η Επαγγελματική Συμβουλευτική εμφανίσθηκε το 1909 όταν ο Frank Parsons 

έδρασε με σκοπό την υποστήριξη κάποιων εφήβων που εργάζονταν μαζί του ενώ ο 
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ίδιος διατύπωσε κάποιες τεχνικές που φάνηκαν ιδιαίτερα βοηθητικές ενώ η θεώρησή 

του βασίστηκε σε τρία βήματα: 

➢ Κατανόηση του εαυτού μέσα από κατανόηση των δεξιοτήτων, των ταλέντων 

και των κλίσεων αλλά και των δυσκολιών που το περιορίζουν 

➢ Κατανόηση της επιτυχίας και των προϋποθέσεών της σε σχέση με διάφορους 

κλάδους επαγγελμάτων 

➢ Υιοθέτηση της κατάλληλης οπτικής σχετικά με τα δύο αυτά ζητήματα  

 Η θεώρηση του Parsons αποτέλεσε βασικό μοντέλο δράσης για την 

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο ίδιος κινήθηκε προς την 

αντικειμενοποίηση των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων των ατόμων μέσα από 

εφαρμογή αξιολογήσεων που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την 

εργασιακή επιλογή του ατόμου ενώ το μοντέλο αυτό τελικά επεκτάθηκε στην 

Επαγγελματική Συμβουλευτική και επικρατεί στην σκέψη κάθε ατόμου όταν γίνεται 

αναφορά στην έννοια (Amundson κ.ά., 2008). 

 Ωστόσο, η έννοια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής δεν έμεινε στην 

θεώρηση του Parsons ενώ αντιλαμβανόμαστε μια διαρκή εξέλιξη σχετικά με το 

περιεχόμενό της που δεν περιορίζει την έννοια στο μοντέλο αυτό. Αν θέλει κάποιος 

να αποδώσει τον ορισμό της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

σύμφωνα με τους Amundson κ.ά. (2008), οφείλει να αντιμετωπίσει τη διαδικασία ως 

μια προσέγγιση ολιστική που λαμβάνει χώρα δια βίου. Πιο συγκεκριμένα, η 

διαδικασία αυτή αποτελεί τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα σύμβουλο και 

συμβουλευόμενο ή συμβουλευόμενους, οι οποίοι υποστηρίζονται για να 

κατανοήσουν, να προσδιορίσουν αλλά και να κάνουν πράξεις και να υλοποιήσουν 

αποφάσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική τους αποκατάσταση ενώ δρουν 

ώστε να προσαρμοσθούν σε αυτές τις αποφάσεις 

 Ο όρος Επαγγελματική Συμβουλευτική ταυτίζεται με τον όρο Συμβουλευτική 

όταν συνοδεύεται από τον όρο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Κασσωτάκης, 

2004:50). Αλλά, η Επαγγελματική Συμβουλευτική δεν ταυτίζεται με τον όρο 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Οι δύο έννοιες συγγενεύουν εννοιολογικά με 

συχνές επικαλύψεις, αλλά δεν είναι ταυτόσημες. Η πρώτη παραπέμπει σε θέματα που 

σχετίζονται με την Ψυχολογία, ενώ η δεύτερη σε θέματα που σχετίζονται με την 

Οικονομία και την Απασχόληση (Κασσωτάκης, 2004).  
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 Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει ως σκοπό να βοηθήσει το άτομο να 

γνωρίσει τον εαυτό του, τις δυνατότητές του, τον κόσμο της εργασίας και τις 

εξελίξεις που τον προσδιορίζουν. Περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες 

αυτογνωσίας, επαγγελματικής πληροφόρησης, λήψης απόφασης, ατομικής ή 

ομαδικής συμβουλευτικής.  Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2002: 52), αναφέρεται ως 

«δραστηριότητα διαπαιδαγώγησης ή ως διαδικασία υποβοήθησης της επαγγελματικής 

ανάπτυξης του ατόμου με στόχο να γίνει αυτό ικανό να επιλέξει μόνο του, έχοντας 

πλήρη συνείδηση των συνεπειών της απόφασή του, την επαγγελματική κατεύθυνση που 

θα ακολουθήσει και να ενταχθεί χωρίς προβλήματα στην ενεργό ζωή». Με βάση τις 

αναφορές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας «ο Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός αφορά σε υπηρεσίες και σε δραστηριότητες που έχουν στόχο να 

βοηθήσουν τα άτομα, κάθε ηλικίας και σε κάθε στάδιο της ζωής τους, να κάνουν 

εκπαιδευτικές, επαγγελματικές επιλογές, επιλογές κατάρτισης, όπως και να 

διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους» (Κοσμίδου – Hardy & Βλαχάκη, 2007: 36)  

 Η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια 

διαδικασία που ενέχει δυναμική και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

χαρακτηρισθεί στατική καθώς προσδιορίζεται από το στοιχείο της εξέλιξης του 

ατόμου που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία το 

άτομο λαμβάνει συνεχείς αποφάσεις, ενώ δεν πρόκειται για μια και μόνο λήψη 

απόφασης (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2012). Υπό αυτή την έννοια, σύμφωνα με την 

Παπαβασιλείου-Αλεξίου (2009), η ανάγκη για υπηρεσίες δια βίου Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας οι οποίες θα υποστηρίζουν το άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του, 

από τη μετάβασης από την τυπική εκπαίδευση ως την συνταξιοδότηση, αλλά και 

μετά, είναι απαραίτητη. 

 Οι παραπάνω όροι, στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο, τείνουν σήμερα να 

αντικατασταθούν από τον όρο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

ή Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός υποδηλώνοντας την ύπαρξη 

ενός ενιαίου θεσμού που υιοθετεί τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής και έχει ως 

αντικείμενο τη στήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη σταδιοδρομία του 

ατόμου και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με τον καλύτερο τρόπο 

(Κασσωτάκης, 2004). Κατά τη Συριοπούλου-Δελή (2005:62-63), επίσης, «Η 

Συμβουλευτική Ψυχολογία σήμερα στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα να αντιμετωπίσουν 
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τις δυσκολίες στο χώρο της εκπαίδευσης, της εργασίας, της οικογένειας της κοινωνίας. 

Ο συνδυασμός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία 

είναι αναγκαίος για μια κατάλληλη επαγγελματική επιλογή που να ταιριάζει στις 

προσωπικές αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητες του ανθρώπου». 

 Ο όρος Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός εν συντομία 

Συ.Ε.Π. αποδίδει τον αντίστοιχο αγγλοσαξονικό όρο Counselling and Vocational 

Guidance (Κασσωτάκης, 2004).  Έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται από τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των 

αρμόδιων φορέων Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή εθνικής πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού.  

 Υπό τους όρους των ορισμών που δόθηκαν, και την προσπάθεια 

αποσαφήνισής τους, στην παρούσα εργασία υιοθετούμε τον όρο Συμβουλευτική και 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Συ.Ε.Π.), αποδεχόμενοι τον ενιαίο χαρακτήρα 

του.  

 

3.2.  Άξονες δράσης και πρακτικές της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 Όπως προκύπτει και από τον ορισμό της έννοιας της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η δραστηριότητα των συμβούλων περιλαμβάνει 

τεχνικές και πρακτικές που δεν περιορίζονται στην εφαρμογή αξιολογήσεων ή μόνο 

πληροφόρηση για θέσεις εργασίας. Αντίθετα, το περιεχόμενο της δράσης των 

συμβούλων μπορεί να εκτείνεται σε πολλούς τομείς και να περιλαμβάνει πολλά 

επίπεδα.  

 Για τη διασαφήνιση του πλαισίου δράσης που χαρακτηρίζει τη Συ.Ε.Π. 

οφείλεται να καταρριφθούν ορισμένες πεποιθήσεις ή μύθοι σχετικά με το 

περιεχόμενο της δράσης της. Οι μύθοι αυτοί όπως αναφέρονται από τους Amundson 

κ.ά. (2008), είναι οι εξής: 
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➢ η συμβουλευτική αποτελεί διαδικασία κατά την οποία ο πελάτης 

πραγματοποιεί σταθμισμένα τεστ ώστε ο σύμβουλος να επιλέξει το επάγγελμα 

που θα του ταίριαζε 

➢ οι αποφάσεις σχετικά με το επάγγελμα του ατόμου μπορεί να ληφθούν 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του 

➢ ζητήματα σχετικά με τον εαυτό δεν έχουν θέση στη διαδικασία 

➢ οι σύμβουλοι δεν είναι ανάγκη να είναι εκπαιδευμένοι και πλήρως 

καταρτισμένοι στη συμβουλευτική  

➢ η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού δεν σχετίζεται με το 

γενικότερο πλαίσιο δράσης και την ενυπάρχουσα κουλτούρα 

➢ η διαδικασία πραγματοποιείται μόνο για την εύρεση εργασίας ή λήψη κάποιας 

απόφασης σχετικής με αυτήν 

➢ η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν η απόφαση ληφθεί  

 Η διαδικασία της Συ.Ε.Π. είναι καθορισμένη και έχει συγκεκριμένους 

στόχους, προσαρμοσμένη όμως κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του 

κάθε «πελάτη». Η γνώση της διαδικασίας και των αξόνων δράσης είναι κάτι που ο 

Σύμβουλος οφείλει να κατέχει, να ακολουθήσει και να γνωστοποιήσει στον 

συμβουλευόμενο προκειμένου να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες του δεύτερου. Η 

πληροφόρηση αυτή βοηθά τα άτομα να αντιληφθούν την όλη διαδικασία, αλλά 

κυρίως το γεγονός πως οι αποφάσεις που θα πάρουν για την επαγγελματική τους ζωή 

είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν υπό ενός πρίσματος που θα συμπεριλαμβάνει κάθε 

πτυχή της ζωής τους.  Μάλιστα, για να ωφελήσει η Συμβουλευτική είναι ανάγκη να 

αντικατοπτρίζει τη ζωή του ατόμου εντός ενός σεναρίου ανάληψης μιας θέσης 

εργασίας (Amundson κ.ά, 2008). 

 Η διαδικασία Συ.Ε.Π. και η δράση που αναλαμβάνει ο σύμβουλος εκτείνονται 

σε πολλά επίπεδα. Η διαδικασία αυτή σύμφωνα με τη Σιδηροπούλου-Δημακάκου 

(2004), αποτελείται από τα εξής βήματα: 

✓ την οικοδόμηση της συμβουλευτικής σχέσης μεταξύ συμβούλου και 

συμβουλευόμενου 

✓ την αξιολόγηση του ζητήματος που απασχολεί τον συμβουλευόμενο 

✓ τον καθορισμό των στόχων 

✓ την προβολή εναλλακτικών λύσεων 

✓ τη δόμηση σχεδίου δράσης και εφαρμογή 
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✓ αξιολόγηση και λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας 

 Η δόμηση της συμβουλευτικής σχέσης είναι βασική και πρωταρχική 

προϋπόθεση της συμβουλευτικής διαδικασίας, προκειμένου σύμβουλος και 

συμβουλευόμενος στη συνέχεια να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Κατά τα 

στάδια αυτά ο σύμβουλος επιβάλλεται να δρα υποστηρικτικά προς τον 

συμβουλευόμενο βοηθώντας τον να κατακτήσει υψηλό επίπεδο αυτογνωσίας. Οφείλει 

επίσης να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει το άτομο, να το βοηθάει προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αλλά και να προωθεί, μέσα από ένα ρόλο πιο δυναμικό, 

τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του συμβουλευόμενου. Μέσω της συμβουλευτικής 

διαδικασίας ο οποιοσδήποτε συμβουλευόμενος αλλά κυρίως αυτός που ανήκει σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως άνεργος, πρόσφυγας-μετανάστης, άτομο με 

αναπηρία κ.ά. θα μπορέσει να διαχειριστεί τις δυσκολίες και τα ζητήματα που τον 

απασχολούν. Τα συναισθήματα του ατόμου, επίσης, αποτελούν μέρος της 

συμβουλευτικής διαδικασίας, όπου μέσω της διαλεκτικής σχέσης του συμβούλου με 

τον συμβουλευόμενο μπορούν να εκδηλωθούν αλλά και να διαχειριστούν. Η 

διερεύνηση των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων, των στάσεων αλλά και των 

δυσκολιών του ατόμου  με αντικειμενική θέαση, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

της συμβουλευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η ενημέρωση του συμβουλευόμενου 

σχετικά με τις επιλογές που έχει σε επίπεδο εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό 

είναι ένα ακόμα βασικό σημείο, όπως και οι παροχές και τα δικαιώματα που 

εξασφαλίζονται σε αυτόν από την πολιτεία (Ζαχαροπούλου κ.ά., 2000), ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για άτομο που ανήκει σε κάποια ευπαθή κοινωνικά ομάδα.  

 Σύμφωνα με τον Φακιολά (2005), η Συμβουλευτική Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού αποτελεί μια διαδικασία που εκκινεί από τη σχολική ζωή του 

ατόμου ενώ παρέχει υποστήριξη σε όλη την πορεία της επαγγελματικής του ζωής με 

το ρόλο της να απαιτείται να είναι περισσότερο ενεργός για άτομα που βρίσκονται 

συχνά σε μειονεκτική θέση, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες και πρόσφυγες. Μέσω 

αυτής, μάλιστα, είναι εφικτό τα άτομα να αντιμετωπίσουν τυχόν διακρίσεις και 

δυσκολίες στην επαγγελματική τους ζωή. 

 Η Συ.Ε.Π. είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται με ευελιξία λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ατόμου που προστρέχει σε 

αυτές. Για την άρση της περιθωριοποίησης και την ένταξη στην αγορά εργασίας κάθε 
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ατόμου είναι ανάγκη επίσης, οι σύμβουλοι να λαμβάνουν υπόψη το πολιτιστικό 

υπόβαθρό του καθώς αυτό επηρεάζει τις περισσότερε φορές τις επιλογές στη ζωή του, 

οι οποίες σχετίζονται ενίοτε και με το επάγγελμά του. Επιπλέον, πέρα από την 

επίδραση της πολιτιστικής κληρονομίας και κουλτούρας είναι σημαντικό να 

λαμβάνεται υπόψη κάθε προβληματισμός του ατόμου ο οποίος χρειάζεται να 

γνωστοποιείται στο σύμβουλο ώστε να επιτυγχάνεται η διαχείρησή του (Amundson 

κ.ά., 2008). Η άντληση διαφόρων στοιχείων από το οικογενειακό περιβάλλον του 

συμβουλευόμενου που τον αφορούν, μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για το 

σύμβουλο προκειμένου να κατανοήσει τους ρόλους τις αρχές και τις αξίες που έχει 

υιοθετήσει ο συμβουλευόμενος και με βάση αυτά να οργανωθεί το σχέδιο δράσης. 

 Η διαδικασία της Συ.Ε.Π. θα λέγαμε πως είναι κυκλική. Η Συ.Ε.Π., γενικά, 

πιστεύουμε έχει καλύτερα αποτελέσματα αν αρχικά η εφαρμογή της είναι μη 

κατευθυντική, συχνά για αρκετές συναντήσεις. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει 

κατευθυντική όταν ο σύμβουλος πρέπει να πάρει πληροφορίες για τον 

συμβουλευόμενο μέσω διαφόρων εμπειριών του, ή και τη χρήση διαφόρων τεστ και 

διερευνητικών εργαλείων. Τέλος, ξανά ο σύμβουλος να ακολουθήσει μη 

κατευθυντικές διαδικασίες όταν ανιχνεύονται τα συναισθήματα  οι στάσεις και αξίες 

του συμβουλευόμενου που προέκυψαν από τα τεστ και τα διερευνητικά εργαλεία. 

 Η δόμηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου 

είναι η αρχική επιδίωξη σε μια συμβουλευτική διαδικασία. Οι όποιες πρακτικές που 

υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της Συ.Ε.Π. 

βασίζονται σε αυτή την εποικοδομητική σχέση των εμπλεκομένων μερών. Στην 

πραγματικότητα, μέσω αυτής της σχέσης και της διαδικασίας, ο σύμβουλο επηρεάζει 

τον συμβουλευόμενο με το συμβουλευόμενο να επιδρά επίσης στο σύμβουλο. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο πλευρές κάνοντας χρήση της γλώσσας κατασκευάζουν  και 

ανακατασκευάζουν μαζί την έννοια της καριέρας του συμβουλευόμενου, ενώ η όλη 

διαδικασία βρίσκεται εστιασμένη στα νοήματα που εξάγονται έχοντας πάντα, και οι 

δύο πλευρές, ως εργαλείο τη γλώσσα (Patton & McMahon, 1999). Οι πρακτικές που 

εφαρμόζονται από το σύμβολο κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής βασίζονται 

κυρίως στην επικοινωνία και το διάλογο. Ο διάλογος είναι εστιασμένος πάντα στο 

πρόσωπο του συμβουλευόμενου, ο οποίος καταθέτει στοιχεία και πληροφορίες από 

τη ζωή και το περιβάλλον του, ώστε να γίνουν φανερές οι επιρροές και επιδράσεις 

που έχει δεχθεί ώστε να διαμορφώσει τις αξίες και ιδέες, τα πιστεύω, την 
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προσωπικότητα και εν τέλει την ταυτότητά του. Μάλιστα, νέες πρακτικές της Συ.Ε.Π. 

καθορίζουν την ανάγκη επαφής του συμβούλου με την οικογένεια του 

συμβουλευόμενου, ενώ οι παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν ίσως είναι αναγκαίο να 

πραγματοποιηθούν εντός του συστήματος επιρροής, γιατί όλοι οι τομείς στη ζωή του 

ανθρώπου βρίσκονται άρρηκτα συνυφασμένοι, με τον έναν να επιδρά στον άλλον 

(Patton & McMahon, 2006).  

 Πέρα από τον διάλογο,  η χρήση της αφήγησης ιστοριών αποτελεί πρακτική 

που χρησιμοποιείται πλέον κατά τη Συ.Ε.Π. Η αφήγηση ιστοριών χρησιμεύει ως 

εργαλείο ανάσυρσης των εμπειριών του ατόμου αλλά και ανάδειξης ζητημάτων 

κουλτούρας. Η αφηγηματική προσέγγιση της συμβουλευτικής θεμελιώθηκε από τον ο 

Savickas, μαθητής του Super, ο οποίος δέχεται ότι τα άτομα μπορούν να 

δημιουργήσουν μια σταδιοδρομία και να της δώσουν νόημα. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτήν ο Savickas (2005, στο Amundson κ.ά. 2008:32) αναφέρει πως   «οι 

καριέρες δεν ξεδιπλώνονται, αλλά χτίζονται καθώς τα άτομα κάνουν επιλογές που 

εκφράζουν τις αυτοαντιλήψεις τους και δηλώνουν τους στόχους τους στην κοινωνική 

πραγματικότητα της ζωής» Η αφηγηματική προσέγγιση επικεντρώνεται στην 

παραγωγή εμπειριών μέσα από την αφήγηση ιστοριών ζωής του ατόμου, οι οποίες 

φιλτράρουν τις εμπειρίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το άτομο για να 

ξανασυνθέσει νέες ιστορίες, που συσχετίζονται περισσότερο με τον εαυτό του και 

τους άλλους (Brott, 2005). Κοινός στόχος των αφηγηματικών μεθόδων  είναι η 

σύνδεση των διαφορετικών μικρών ιστοριών μεταξύ τους και η συγκατασκευή, μαζί 

με το σύμβουλο, νέων, πιο ικανοποιητικών σεναρίων ζωής και σταδιοδρομίας 

(Savickas, 2013). 

 Παράλληλα, άλλες τεχνικές αποτελούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην 

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως είναι η εφαρμογή 

δομημένων συνεντεύξεων, και η δόμηση της αυτοβιογραφίας του ατόμου (Patton & 

McMahon, 2006). 

 Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Συ.Ε.Π.  ο σύμβουλος διερευνά τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες του συμβουλευόμενου. Ακούει προσεκτικά, μέσω της 

ενεργούς ακρόασης, και προσπαθεί να  εκμαιεύσει από το λόγο του 

συμβουλευόμενου στοιχεία τα οποία θα θεμελιώσουν τις πιθανές λύσεις και επιλογές. 

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι προβλήματα καθημερινής φύσης, κοινωνικά, 
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οικογενειακά, προσωπικά ή εργασιακά ή οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες 

(Κασσωτάκης, 2004). 

 Ως επί το πλείστον, η πρακτική που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

συμβουλευτικής αποτελεί τη δράση σε μικρά βήματα ή στάδια του συμβούλου, ο 

οποίος έχει πρώτα ακούσει όσα του εκθέτει το άτομο ενώ στη συνέχεια κατανοεί τα 

προβλήματά του και στη συνέχεια αναζητά τις λύσεις. Ωστόσο, σημαντικό σημείο της 

διαδικασίας αποτελεί η ενεργοποίηση και του ίδιου του ατόμου ενώ για αυτό το λόγο 

η απόφαση θα ληφθεί από το ίδιο το άτομο (Κασσωτάκης, 2004). 

 

3.3. Ο ρόλος του συμβούλου 

 Σε όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας, ο ρόλος του συμβούλου 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός ενώ καθορίζει ως ένα σημείο την εξέλιξη της 

διαδικασίας.. Πρωταρχικός του ρόλος είναι καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος 

και η δημιουργία μιας αμοιβαία αμφίδρομης σχέσης η οποία θα θα βασίζεται στην 

εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και την εχεμύθεια. Βασικός του ρόλος επίσης είναι η 

άμεση κινητοποίηση του συμβουλευόμενου η συμμετοχή και η δράση του ώστε να 

δομηθεί ένα από κοινού σχέδιο δράσης και επίλυσης του προβλήματος ή της 

δυσκολίας. Επομένως, η κύρια στόχευση του συμβούλου, πρέπει να είναι η ανάδειξη 

των πτυχών της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου. Ο ρόλος του  επιπλέον 

έγκειται και στην ενίσχυση του συμβουλευόμενου ως προσωπικότητα αλλά και στην 

επαγγελματική του ενδυνάμωση, η οποία επιδιώκεται να επιτευχθεί τελικά μέσω της 

εργασιακής του αποκατάσταση και προσαρμογής (EQUAL, 2005). 

 Ο ρόλος του συμβούλου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι 

κατευθυντικός,  αλλά να παρέχει  στα άτομα τη ευκαιρία να διερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν μόνοι τους τις επιθυμίες τους καθώς προβάλλονται μέσα από τη 

διαδικασία νέα μηνύματα με τη βοήθεια και την υποστήριξή του (Granvold, 1996). 

Έτσι, σύμφωνα με τον Peavy (1992), ο ρόλος του συμβούλου δεν είναι να βρει και να 

παράσχει έτοιμη λύση, απεναντίας, είναι να ενθαρρύνει τον συμβουλευόμενο ώστε να 

οικοδομήσει τη δική του μοναδική και προσωπική λύση σύμφωνα με τα δικά του 

κριτήρια.  Ο ρόλος του συμβούλου έγκειται στην αναζήτηση και προβολή των 

νοημάτων που προκύπτουν από όσα ο συμβουλευόμενος εκθέτει. Είναι 
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επιφορτισμένος με την ευθύνη να ανακαλύψει νέα γνώση για το άτομο, δίδοντάς του 

την ευκαιρία να αντιληφθεί, υπό νέα οπτική, την κατάστασή του ή τους 

προβληματισμούς του, ώστε να ανακατασκευάσει και να οδηγηθεί στη λήψη 

αποφάσεων. 

 Όπως αναφέρουν οι Κασσωτάκης κ.ά. (2002), ο ρόλος των συμβούλων 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού εκτείνεται στις παρακάτω δραστηριότητες: 

➢ προβαίνουν σε δράσεις με στόχο την πληροφόρηση ενώ συλλέγουν και 

παρέχουν στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων 

➢ συλλέγουν, μελετούν και παρέχουν στοιχεία για την κατάρτιση, εκπαίδευση 

και εργασία που πιθανόν επιθυμεί το άτομο  

➢ διενεργούν συμβουλευτικές συναντήσεις και συνεντεύξεις με σκοπό την 

ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του ατόμου και την ενίσχυση της αυτοεικόνας 

του 

➢ κάνουν χρήση εργαλείων με σκοπό την εξαγωγή δεδομένων με τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του ατόμου  

➢ αξιολογούν τα ευρήματα από τη χρήση των εργαλείων, ώστε να βοηθήσουν τα 

άτομα να κατανοήσουν τις κλίσεις και τις δυνατότητές τους και να επιλέξουν 

το κατάλληλο επάγγελμα 

➢ οργανώνουν ημερίδες με σκοπό την παροχή πληροφοριών σε άτομα και 

κυρίως ομάδες ατόμων όπως φοιτητές, μαθητές ή άνεργους, άτομα με ειδικές 

ανάγκες ή άλλες κατηγορίες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 

➢ συνεργάζονται με άλλους ειδικούς όπως ψυχολόγους και παραπέμπουν άτομα 

σε αυτούς σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο 

➢ επιδιώκουν τη συνεργασία με άλλους φορείς όπως φορείς του δημοσίου 

τομέα, υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες, συνδικαλιστικούς φορείς και άλλα 

➢ μελετούν και ανανεώνουν τις γνώσεις τους 

➢ εκπονούν μελέτες με βάση τα ευρήματά τους και προάγουν τη γνώση  

➢ συμμετέχουν σε συνέδρια, παρακολουθούν ημερίδες και βρίσκονται συνεχώς 

σε καθεστώς ενημέρωσης. 

 Επομένως, όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, ο ρόλος του συμβούλου δεν 

είναι μονοδιάστατος, κατευθυντικός και συμβατικός. Αναλαμβάνει, σε πολλές 

περιπτώσεις, συνδυαστικούς ρόλους του εκπαιδευτικού, του θεραπευτή κ.ά. Καθήκον 
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του η ισότιμη μεταχείριση κάθε ατόμου αλλά και η αναγνώρισή του ως ανεξάρτητη 

προσωπικότητα, η αποδοχή, απαλλαγμένος από τα συναισθήματα λύπης ή οίκτου, 

των άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όπως συχνά τα άτομα με 

αναπηρίες (Ζαχαροπούλου κ.ά.,  2000). 

 

3.4. Απαραίτητες γνώσεις και χαρακτηριστικά συμβούλου 

 Για την ανάληψη και επιτυχή εκπλήρωση του ρόλου του ο σύμβουλος,  είναι 

απαραίτητο να διαθέτει όχι μόνο τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και ένα πλήθος 

στοιχείων χαρακτηριστικών τα οποία θα τον καταστήσουν ικανό και αποτελεσματικό 

 Όπως αναφέρουν οι Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά. (2008), ο σύμβουλος 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού οφείλει να διαθέτει ορισμένα βασικά στοιχεία 

στο χαρακτήρα του. Τέτοια στοιχεία είναι η ύπαρξη ενθουσιασμού, ευρύτητας 

πνεύματος, ικανότητα ανταπόκρισης σε δυσκολίες και εμπόδια, η ικανότητα και η 

ευκολία να συνεργασθεί με άτομα από διαφορετικές εθνικότητες και με διαφορετικές 

ανάγκες. Επιπλέον, η αξιοπρέπεια και η ενσυναίσθηση οφείλουν να διαπνέουν το 

έργο του ενώ εξωτερικά οφείλει να αναδίδει την ανάληψη και αποδοχή του ρόλου του 

ως συμβούλου καθώς και την σιγουριά της αποδοχής του εαυτού του. 

 Επιπλέον, κάποια από τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητο να 

ενυπάρχουν σε έναν σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με τους 

Ζαχαροπούλου κ.ά.  (2000), είναι τα εξής: 

➢ η επιθυμία του να έχει επαφή με ανθρώπους και να διακρίνεται από τη 

ικανότητα οικοδόμησης ουσιωδών σχέσεων με αυτούς 

➢ η αποδοχή του εαυτού του, ύστερα από ενδοσκόπηση μέσω της 

συμβουλευτικής διαδικασίας  

➢ η ύπαρξη αξιών που του επιτρέπουν να κινείται εντός ορισμένων 

δεοντολογικών πλαισίων κατά την επαφή του με άλλους ανθρώπους καθώς 

και η επίγνωση της επίδρασης που διαθέτει στους άλλους. Μάλιστα, η 

επίδραση αυτή δεν πρέπει  σε καμία περίπτωση να τίθεται υπό όρους 

σκοπιμότητας  
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➢ να είναι σε θέση να καταλύει στερεότυπα που πιθανόν διαθέτει και αντιλήψεις 

ριζωμένες που μπορεί να μην είχε αντιληφθεί 

➢ να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που θα 

εμφανισθούν στην επαφή του με τους συμβουλευόμενους 

➢ να διαθέτει εμπιστοσύνη στον ευατό του, πίστη στους άλλους και θετική 

προδιάθεση προς αυτούς  

 Ο σύμβουλος είναι απαραίτητο να είναι επιστημονικά καταρτισμένος και 

γνώστης των ζητημάτων της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Να γνωρίζει την επιστήμη της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, τις 

θεωρίες συμβουλευτικής, τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, τις θεωρίες λήψης 

απόφασης κ.ά. ώστε αν είναι σε θέση να μπορεί να διαχειριστεί τη διαδικασία, να  

αντιμετωπίσει όποιο εμπόδιο παρουσιασθεί και να υποστηρίξει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τον συμβουλευόμενο. Παράλληλα, οφείλει να έχει γνώσεις σχετικά με 

τη χορήγηση και την ερμηνεία των τεστ και ψυχομετρικών εργαλείων. Είναι 

εξαιρετικά σημαντικό, επίσης, να διαθέτει την ικανότητα της ενεργούς ακρόασης και 

τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, Σημαντικό, ακόμα, κρίνεται ο σύμβουλος να 

γνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητές του ενώ, δεν πρέπει να διστάζει να παραπέμψει 

σε άλλον ειδικό το άτομο όταν αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την 

κατάστασή του. Επιπλέον,  είναι απαραίτητο να υιοθέτει και να εφαρμόζει θεωρίες 

και μοντέλα συμβουλευτικής ή και να τα συνδυάζει προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες 

του και του συμβουλευόμενου και ενισχύοντας τα με νέα στοιχεία και γνώσεις κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2008). 

 Ένα ακόμα βασικό σημείο, το οποίο είναι ανάγκη να αποτελεί χαρακτηριστικό 

του συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η διαχείριση των δύσκολων 

και διφορούμενων καταστάσεων. Ο ίδιος δεν πρέπει να τίθεται εκτός ελέγχου κατά τη 

διάρκεια της δουλειάς ενώ χρειάζεται να μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα και 

δυσκολίες χωρίς να αποδιοργανώνεται.. Πολύ σημαντικό για τη συμβουλευτική 

διαδικασία είναι να γνωρίζει ο σύμβουλος και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει 

την δύναμη τις οικογένειας αλλά και των επίσημων φορέων για τις ανάγκες του 

συμβουλευόμενου όταν το κρίνει απαραίτητο (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2008). 

Επιπλέον, ο σύμβουλος οφείλει να διαθέτει κριτική σκέψη, να είναι οργανωτικός και 

προσαρμοστικός. Ένα πολύ βασικό στοιχείο για το σύμβουλο  είναι να αγαπάει τη 

δουλειά του, να μην είναι στατικός, να εξελίσσεται συνεχώς , αλλά το κυριότερο, 
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είναι να ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, τη βοήθεια και την υποστήρηξή τους 

(EQUAL, 2005).  

 Η εργασία του συμβούλου πολλές φορές απαιτεί την επαφή του με άτομα που 

προέρχονται από διάφορες ομάδες του πληθυσμού με αρκετές δυσκολίες, όπως 

μειονότητες ή άτομα με αναπηρίες, τα οποία ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα 

προβλήματα. Όπως αναφέρει η Smith (1983), o σύμβουλος Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού θα έρθει συχνά σε επαφή με άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

και ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Έτσι, καθίσταται 

επιτακτική η ανάγκη ο σύμβουλος να έχει ξεπεράσει και το παραμικρό ψεγάδι 

προκατάληψης και στερεοτυπικής αντίδρασης να είναι αντικειμενικός στην 

επικοινωνία απέναντι σε ανθρώπους με διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές ή 

προβλήματα κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, αν πρόκειται ο σύμβουλος να 

επικοινωνήσει με τα παραπάνω άτομα είναι ανάγκη να προσαρμόσει τη διαδικασία 

της συμβουλευτικής, τις τεχνικές και πρακτικές του στις ανάγκες των ατόμων και τις 

διαφορετικές συνήθειές τους λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες τους. 

 Οι Thompson & Jenal (1994), σε έρευνα που πραγματοποίησαν ανάμεσα σε 

συμβούλους, διαπίστωσαν πως οι περιπτώσεις των συμβούλων που αρνήθηκαν να 

αναφερθούν σε πολιτιστικά χαρακτηριστικά των συμβουλευόμενων διατάραξαν τη 

διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη. Οι συνέπειες, με βάση την ίδια έρευνα, 

ήταν δυσμενείς για τη σχέση ανάμεσα στο σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο και τη 

ίδια τη διαδικασία. Εντέλει, η πολιτισμική ευαισθησία, η αποτίναξη στερεοτυπικών 

αντιλήψεων και προκαταλήψεων  συγκροτούν στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν 

και να χαρακτηρίζουν ένα σύμβουλο.  

 Στις γνώσεις του συμβούλου πρέπει να προστεθούν η γνώση χειρισμού των 

μέσων τεχνολογίας, όπως ο ηλεκτρονικό υπολογιστής, η γνώση ξένης γλώσσας, κατά 

προτίμηση της αγγλικής, στοιχείο απαραίτητο που θα βοηθήσει στην επικοινωνία με 

άτομα από διαφορετικές χώρες, στην ικανότητα να αναζητά και να εντοπίζει 

πληροφορίες αλλά και στην εξοικείωση με την διεθνή αγορά εργασίας  (EQUAL, 

2005). 

 Συνοψίζοντας, οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και χαρακτηριστικά του 

συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύμφωνα με το EQUAL (2005), 

είναι: 
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➢ εμπιστευτικότητα, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εχεμύθειας  

➢ σεβασμός στο απόρρητο, δηλαδή μη ανακύκλωση των πληροφοριών που 

δέχονται από τους συμβουλευόμενους σε οποιονδήποτε τρίτο 

➢ σεβασμός και απουσία κριτικής στα λεγόμενα του συμβουλευόμενου. Αυτό, 

επιτυγχάνεται μέσα από τον σεβασμό και την αποδοχή του άλλου και των 

απόψεών του χωρίς διάθεση κριτικής  

➢ δεξιότητα ενεργητικής ακρόασης 

➢ ενσυναίσθηση 

➢ επιτυχημένη χρήση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 

➢ ενθάρρυνση του ατόμου για να βρει τις λύσεις και όχι επιβολή απόψεων ή 

λήψη αποφάσεων από τον ίδιο το σύμβουλο 

➢ ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης του ατόμου 

➢ διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων που ενθαρρύνουν την εξωτερίκευση 

σκέψεων και συναισθημάτων  

➢ απουσία κάθε προκατάληψης 
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Κεφάλαιο 4:  Συμβουλευτική και Επαγγελματικός    

Προσανατολισμός στα άτομα με αναπηρία 

 

4.1. Εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στα άτομα με αναπηρία 

 Τα άτομα με αναπηρία υφίστανται στην καθημερινότητά τους αρνητικές 

κοινωνικές στάσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση χαμηλής αυτοεικόνας, της οποίας συνέπεια είναι η δημιουργία 

αρνητικής αυτοαντίληψης (Τοτόλου, 2003). Επιπλέον, τα ΑμεΑ σε σύγκριση με 

άτομα με τυπική ανάπτυξη βιώνουν συχνότερα την ανεργία, τη συνεχή εξάρτηση από 

τις οικογένειές τους, τον επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό (Δελασσούδας, 

2002; Luecking & Certo, 2003). Τα ΑμεΑ επιβάλλεται να έχουν τα ίδια δικαιώματα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, την απασχόληση και την προετοιμασία 

γι’ αυτή, όπως οποιοσδήποτε άλλος, ενώ στα ΑμεΑ πρέπει να παρέχονται πολλές 

διαφορετικές δυνατότητες απασχόλησης (Δελλασούδας, 2002). 

 Η Συμβουλευτική  και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός που απευθύνεται 

σε ΑμεΑ, επομένως, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη της 

αυτοεικόνας και προσωπικότητάς τους, την ενθάρρυνση, την ενίσχυση της 

αυταντίληψής τους τη διερεύνηση και βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε 

να μπορέσουν να ενταχθούν και να ενσωματωθούν ομαλά  όχι μόνο στο κοινό 

εκπαιδευτικό σύστημα και στον εργασιακό στίβο αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. 

Έτσι, σύμφωνα με την Παπαβασιλείου-Αλεξίου (2016), η Συμβουλευτική και ο 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ είναι ένα σύνολο συγκεκριμένων 

υπηρεσιών και δράσεων που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες και έχουν ως 

σκοπό να τα υποστηρίξουν, προκειμένου να λαμβάνουν τα ίδια αποφάσεις για την 

εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και να μπορούν να διαχειρίζονται με 

αποτελεσματικότητα τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους.  

 Οι παραπάνω υπηρεσίες και δράσεις Συ.Ε.Π. πέρα από το γενικότερο σκοπό 

τους είναι προσανατολισμένες και σε ένα σύνολο επιμέρους στόχων που σύμφωνα με 

την Παπαβασιλείου-Αλεξίου (2016), μπορεί να είναι: 



56 

➢ η ενίσχυση της αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης και αυτεπάρκειας  των ΑμεΑ,  

➢ η καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλήματος και λήψης απόφασης, 

➢ η καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφόρησης και διαχείρισης της 

πληροφορίας,  

➢ η δημιουργία ατομικού επαγγελματικού προφίλ,  

➢ η διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας και η δημιουργία εναλλακτικών 

επιλογών 

➢ η ευαισθητοποίηση της αγοράς εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας ως προς 

την επαγγελματική ενσωμάτωση των ΑμεΑ. 

➢ η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών μεταβάσεων των 

ΑμεΑ.  

 Όπως αναφέρεται από τους Kelechi & Ihuoma (2011), η Συμβουλευτική  και ο 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός που εφαρμόζεται σε άτομα με αναπηρίες 

χρειάζεται  να λάβει υπόψη παράγοντες κοινωνικούς, ψυχολογικούς, τεχνικούς και 

οικονομικούς.  Η συμβουλευτική διαδικασία που αφορά  σε άτομα με αναπηρίες 

μπορεί να  απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις συνεργασία πολλών ανθρώπων 

επαγγελματιών ή μη όπως γιατρών, εργασιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, 

εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων κ.ά. Τα σημαντικότερα όμως 

μέλη αυτής της ομάδας θα είναι πάντα τόσο τα ίδια τα άτομα όσο και οι οικογένειες 

τους.  Είναι απαραίτητο η συμβουλευτική ομάδα να δει το άτομο σαν ολοκληρωμένο 

σύνολο, αλλά και να δοθεί έμφαση στη συμμετοχή των γονέων σε αυτή τη διαδικασία 

κάτι που σε πολλές περιπτώσεις παραλείπεται με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια 

λανθασμένη ή παρεξηγημένη ή μη ολοκληρωμένη εικόνα για τον συμβουλευόμενο. 

Οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον γενικότερα μπορούν να γνωρίζουν 

καλύτερα από τον καθένα στοιχεία που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τα οποία 

μπορούν να αξιολογηθούν από τον σύμβουλο και να βοηθήσουν τη συμβουλευτική 

διαδικασία. 

 Τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται συχνά αντιμέτωπα με προσωπικά αδιέξοδα 

που πηγάζουν από την δυσκολία αποδοχής της αναπηρίας τους. Στο σημείο αυτό, η 

Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αναλαμβάνει μια  

προσπάθεια παρέμβασης τόσο σε επίπεδο εργασιακής αποκατάστασης όσο και σε 

ζητήματα που σχετίζονται με τον εαυτό (Callahan & Garner, 1997). Η Συ.Ε.Π. είναι 
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δυνατόν να βελτιώσει τη θέαση του εαυτού και να ενισχύσει την αυτοεικόνα και την 

αυτοπεποίθηση του ατόμου προκειμένου να αντιμετώπιση κάθε δυσκολία που θα 

προκύψει (Murugami, 2010).  Ένα επιπλέον πεδίο που ο σύμβουλος οφείλει να 

διερευνήσει αποτελεί το πεδίο των ιδιαιτεροτήτων ή των ικανοτήτων και δυνατών 

σημείων του ατόμου. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να προβάλει τις κλίσεις που δεν 

έχουν ακόμη εντοπισθεί από το άτομο με αναπηρία, ενώ καθήκον του συμβούλου 

επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελεί η ενθάρρυνση του ατόμου για την 

ενίσχυση των στοιχείων αυτών (Kelechi & Ihuoma, 2011). 

 Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν γενικότερα δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει και ο γενικός πληθυσμός σε ότι αφορά την απασχόληση. Ωστόσο, 

επιπλέον δυσκολίες που τα επιβαρύνουν αφορούν σε ζητήματα αντιμετώπισης 

στερεοτυπικών και ρατσιστικών εκδηλώσεων, δυσκολία στην πρόσβαση 

πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση, απασχόληση αλλά και έλλειψη εργασιακής 

εμπειρίας. Έτσι, η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός προσανατολισμός 

αναλαμβάνει ρόλο υποστήριξης όσων αφορά αυτά τα ζητήματα αλλά και ρόλο 

ενθάρρυνσης των ατόμων με αναπηρίες προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά 

τους στην εργασία (Μοrgan, 2012).  Η διερεύνηση των αναγκών των ατόμων με 

αναπηρία  σε ζητήματα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά αποτελεί βασικό σημείο της 

διαδικασίας. Έτσι, με την σύνοψη όλων των δεδομένων, ο σύμβουλος μπορεί να 

εξάγει συμπεράσματα που αφορούν τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και τις 

εργασιακές, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες, ώστε στη συνέχεια, από κοινού με τον 

συμβουλευόμενο να προβούν σε σχέδιο δράσης. Η πλήρη οικοδόμηση σχεδίου 

δράσης και η υποστήριξη για την υλοποίηση του αποτελεί κομμάτι της 

συμβουλευτικής διαδικασίας  που ο σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

οφείλει να αναλάβει για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες (Hutchinson, 1995). 

 Συγκεφαλαιωτικά, ο τελικός σκοπός της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού για άτομα με αναπηρία γενικότερα είναι να τα 

υποστηρίξει ώστε να συμπεριληφθούν στην εκπαίδευση και στην εργασία, 

προκειμένου να αυτονομηθούν και να ανεξαρτητοποιηθούν, (Παπαβασιλείου-

Αλεξίου, 2016). 

 Η Osa-Edoh (χ.χ), σε άρθρο της σχετικά με την απασχόληση και τη 

σταδιοδρομία των ατόμων με αναπηρία, τα οποία χαρακτηρίζονται από περιορισμένες 
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επαγγελματικές δεξιότητες και υποαπασχόληση, θεωρεί πως μπορεί να υπάρξει 

αποτελεσματική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Σταδιοδρομίας σε ένα πλαίσιο ενδυνάμωσής τους που θα τους επιτρέψει να 

δραστηριοποιηθούν.  

 Η διαδικασία που συντελείται σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού περιλαμβάνει διάφορες φάσεις (Osa-Edoh, χ.χ). Αρχικά, το άτομο 

με κινητική αναπηρία εισέρχεται στη δομή, ύστερα από αίτημα του, διασαφηνίζεται 

το πρόβλημα και περιγράφονται τα ζητήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με την 

εργασία του. Επιπλέον, ο σύμβουλος συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειάζεται και αφορούν στο άτομο, στη ζωή του καθώς και στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει. Στη συνέχεια, το άτομο με αναπηρία με την υποστήριξη του 

συμβούλου βρίσκει τις δυναμικές λύσεις που μπορεί να καταστούν βοηθητικές για το 

πρόβλημά του. Παράλληλα, ο σύμβουλος έχει πάντοτε κατά νου τους περιορισμούς 

του ατόμου αλλά και την ανάγκη να λάβει το ίδιο το άτομο αποφάσεις με τη βοήθειά 

του και όχι να εκτελέσει απλά μια απόφαση. Έτσι, θέτονται στόχοι από το άτομο με 

την υποστηρίξει του συμβούλου  και οικοδομούνται λύσεις. Το επόμενο στάδιο 

περιλαμβάνει τη δράση μέσω οργανωμένων κινήσεων από το σύμβουλο αλλά και το 

ίδιο το άτομο προς την επίτευξη του σκοπού, ο οποίος συχνά είναι η εύρεση εργασίας 

ή η αντιμετώπιση κάποιου ζητήματος που αφορά αυτή. Σε επόμενη φάση, αφού έχει 

επιλυθεί το ζήτημα, ελέγχεται ξανά ενώ αξιολογείται η πορεία του και ο 

συμβουλευόμενος λαμβάνει επανατροφοδότηση σχετικά με αυτό. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται, ο συμβουλευόμενος υποστηρίζεται έως και την επίλυση του 

ζητήματος, οπότε και η συμβουλευτική διαδικασία ολοκληρώνεται. 

 Κατά τη διαδικασία της συμβουλευτικής προσέγγισης των ατόμων με 

αναπηρία ακολουθούνται οι μέθοδοι, οι τεχνικές  και όλοι οι παράμετροι της 

διαδικασίας θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη η αναπηρία, οι ιδιαίτερες ανάγκες, 

οι ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και η  προσωπικότητα του κάθε 

ατόμου.  Η επιλογή της μεθόδου ή των μεθόδων και των τεχνικών που θα 

χρησιμοποιήσει ο σύμβουλος, είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις του 

(Δημητρόπουλος, 1999). Οι τεχνικές που μπορεί  να χρησιμοποιήσει ο σύμβουλος 

είναι πάρα πολλές και οφείλει να επιλέξει τις καταλληλότερες για την κάθε 

περίπτωση. Ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτει ο σύμβουλος είναι επικοινωνία, 

γιατί υπεισέρχεται με διάφορες ερωτήσεις στον προσωπικό κόσμο του 
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συμβουλευόμενου. Πρέπει να χρησιμοποιεί γλώσσα κατανοητή ώστε η επικοινωνία 

να είναι ξεκάθαρη και άμεση και αποτελεσματική.  Η συμβουλευτική διαδικασία 

περιλαμβάνει, σχεδόν πάντοτε, συζήτηση ευαίσθητων και λεπτών θεμάτων, πόσο 

μάλλον όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία, οπότε και η κατάλληλη λεκτική και 

μη επικοινωνία θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση αυτών των θεμάτων.  

 Επομένως, το πεδίο δράσης του συμβούλου, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που θα 

χρησιμοποιήσει, διαφοροποιούνται ανάλογα με την αναπηρία. Αυτό σημαίνει πως 

διαφορετική προσέγγιση θα γίνει σε άτομα με νοητική υστέρηση σε σχέση με αυτή 

που αντιστοιχεί σε άτομα με κινητικές ή φυσικές ανεπάρκειες  (Pierce et al., 2003). 

Παράλληλα, η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός όταν 

προσανατολίζεται σε μαθητές ή άτομα με ιδιαίτερα ταλέντα ή αυξημένη νοητική 

λειτουργικότητα είναι ανάγκη να προωθεί την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 

ατόμου και την υιοθέτηση πρακτικών που θα επιφέρουν την εξέλιξή τους (Kelechi & 

Ihuoma, 2011). Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, επίσης, 

όταν απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης αλλά και  άλλες 

αναπηρίες χρειάζεται να ενισχύσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους 

Η εξάσκηση με δραστηριότητες που ενισχύουν τις επικοινωνιακές ικανότητες και η 

εργασία σε ομάδες αποτελούν στοχεύσεις που πρέπει να περιλαμβάνει η υπηρεσία 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς τα άτομα αυτά συχνά 

δυσκολεύονται να αναπτύξουν από μόνα τους αυτές τις δεξιότητες (Hutchinson, 

1995). 

 Πλήθος θεωριών έχουν αναπτυχθεί  σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη 

και σταδιοδρομία των ατόμων, τις οποίες οι σύμβουλοι μπορεί να αξιοποιήσουν και 

να εφαρμόσουν σε κάθε περίπτωση τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε άτομα με 

αναπηρία. Όμως στόχος δεν είναι η απλή γνώση των θεωριών αλλά η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ώστε ο σύμβουλος α) να γνωρίζει πως τα στοιχεία της εκάστοτε 

θεωρητικής προσέγγισης  ή και ο συνδυασμός τους μπορούν να αξιοποιηθούν και να 

καλύψουν τις ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων ενηλίκων β) να μπορεί να 

ενσωματωθεί στη μεθοδολογική του προσέγγιση (ολιστική, δημιουργική, 

αφηγηματική και γ) να επιλέξει τις τεχνικές που θα ενεργοποιούν το συμβουλευόμενο 

προς μία δημιουργική κατανόηση της μέχρι τώρα πορείας του στην απασχόληση και 

προς την αναζήτηση λύσεων για το μέλλον (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2009:123) 
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 Πολλές από τις υπάρχουσες θεωρίες μπορεί να προσαρμοστούν και να 

εφαρμοστούν σε δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για 

άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την Παπαβασιλείου-Αλεξίου (2016), τόσο η 

Κοινωνική-Γνωστική Θεωρία των Lent, Brown και Hackett μπορεί να αποτελέσει ένα 

σημαντικό εργαλείο, προκειμένου οι σύμβουλοι να εντοπίσουν εσωτερικά και 

εξωτερικά εμπόδια και να ενισχύσουν την αυτεπάρκεια αυτών των ατόμων, όσο και 

τα πολυπολιτισμικά μοντέλα που εξετάζουν παράγοντες όπως ο ρατσισμός, τα 

στερεότυπα, οι προκαταλήψεις ως εμπόδια στη σταδιοδρομία των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. Επίσης και οι συστημικές θεωρίες θεωρούνται  κατάλληλες από 

τους συμβούλους στις περιπτώσεις ΑμεΑ, καθώς προσπαθούν να ερμηνεύσουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την αλληλεπιδράσεις του ατόμου με 

το περιβάλλον (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2016).   

 

4.2. Εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στα άτομα με κινητική αναπηρία 

 Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, αποτελεί διαδικασία που απευθύνεται συχνά στα άτομα με αναπηρία.  

Σύμφωνα με την Παπαβασιλείου-Αλεξίου (2016), οι διαδικασίες Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό-στόχο, 

ακολουθούν κοινές αρχές, στόχους και εργαλεία, όμως χρειάζεται να παρέχονται 

στοχευμένα προκειμένου να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες ωφελούμενων όπως 

είναι οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία κ.λ.π.  Έτσι, η συμβουλευτική διαδικασία σε 

κάθε περίπτωση οφείλει να προσαρμοσθεί στις ανάγκες των παραπάνω ατόμων, 

δίνοντας βαρύτητα σε ιδιαίτερα βασικά σημεία, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. Όταν πρόκειται, μάλιστα, για άτομα με 

κινητική αναπηρία, πέραν όλων των άλλων, οφείλεται να καλύπτονται προϋποθέσεις 

περισσότερο πρακτικής φύσης που θα εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των 

ατόμων στις δομές Συ.Ε.Π. 

 Τα άτομα με κινητική αναπηρία βρίσκονται συχνά σε δυσμενή θέση λόγω 

ιδιαίτερων παραγόντων που επηρεάζουν την ένταξη και την παραμονή τους στην 

αγορά εργασίας αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Η πρόσβασή τους σε 
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διάφορους χώρους και σε χώρους εργασίας δεν είναι πάντοτε εύκολη, είναι μία 

επιπρόσθετη δυσκολία  η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συμβουλευτική 

διαδικασία, ιδιαίτερα κατά την οικοδόμηση σχεδίου δράσης για επαγγελματική 

αποκατάσταση. Επίσης  πληθώρα άλλων δυσκολιών μπορεί να δυσχεραίνουν την 

επαγγελματική τους ένταξη και την εκτέλεση κάποιων εργασιών. Η κινητική 

αναπηρία συνεπάγεται, επίσης, προβλήματα σε σχέση με την λεπτή κινητικότητα, ενώ 

συχνά παρατηρείται η έλλειψη συντονισμού στο άτομο ή το αίσθημα του πόνου, με 

άμεση επίδραση στην περιορισμένη εργασιακή επίδοση. Τα άτομα με κινητική 

αναπηρία φαίνεται να βιώνουν κούραση σε κάποιες περιπτώσεις σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σχέση με άλλα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, ενώ οι 

εργασίες τους πολλές φορές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. 

Ωστόσο, οι δυσκολίες σχετίζονται σε κάθε περίπτωση με το είδος και το βαθμό 

αναπηρίας τους, οπότε καθορίζει και το βαθμό των δυσκολιών. Αδιαμφισβήτητα, τα 

μέσα και ο εξοπλισμός στο χώρο εργασίας είναι απαραίτητο να πληρούν κριτήρια και 

εργονομικές προϋποθέσεις, διευκολύνοντας τη θέση τους, ώστε να είναι περισσότερο 

εφικτή η ενσωμάτωσή τους στο χώρο εργασίας. Ο σύμβουλος χρειάζεται να λάβει 

υπόψη του τα παραπάνω εμπόδια-δυσκολίες (Παπάνης κ.ά., 2009), όταν πρόκειται να 

προτείνει θέσεις εργασίας και να οργανώσει το σχέδιο δράσης μαζί με τον 

συμβουλευόμενο. 

 Βέβαια, οι ανάγκες των ατόμων με κινητική αναπηρία όταν προσέρχονται σε 

υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού δεν περιορίζονται 

μόνο σε θέματα που αφορούν στην απασχόληση και στην εργασιακή τους ένταξη. Η 

ψυχολογία και η θέαση του εαυτού τους επηρεάζονται άμεσα και αρνητικά, τις 

περισσότερες φορές, από την αναπηρία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, οπότε 

η ενδυνάμωση του εαυτού και της αυτοαντίληψης, η ενθάρρυνση καθώς και η 

ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την 

συμβουλευτική διαδικασία (Παπάνης κ.ά., 2009). 

 Τα άτομα με κινητική αναπηρία αντιμετωπίζουν προκλήσεις για καθημερινά 

ζητήματα, τα οποία ο υπόλοιπος πληθυσμός θεωρεί απλά και δεδομένα. Οι 

περιορισμοί που βιώνουν τα άτομα δεν εκτείνονται μόνο στις καθημερινές εμπειρίες 

ζωής αλλά σχετίζονται άμεσα και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 

περιορισμούς. Οπότε, η λήψη διαφόρων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

αποφάσεων, όταν για το γενικό πληθυσμό είναι αυτονόητη και δεδομένη, για τα 
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άτομα με κινητική αναπηρία μπορεί να εγείρει πληθώρα ζητημάτων στα οποία ο 

σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ανάγκη να σταθεί και να 

αντιμετωπίσει, προκειμένου να διευκολύνει το άτομο. Μέσω της συμβουλευτικής 

διαδικασίας, λοιπόν, ο σύμβουλος, ενδυναμώνοντας και τονώνοντας την 

αυτοπεποίθησή του ατόμου, είναι ανάγκη να το ενθαρρύνει να κάνει τις επιλογές για 

τη ζωή του (Osa-Edoh, χ.χ.).  

 Όπως αναφέρει ο Κασσωτάκης (2004), η Συμβουλευτική και ο 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι απαραίτητο να απευθύνεται και σε άτομα με 

κινητική ή άλλες αναπηρίες. Έτσι, είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια υπηρεσία 

Συ.Ε.Π. που να απευθύνεται υπό νέους όρους στα άτομα αυτά γιατί: 

➢ η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της τις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων αυτών, όπως και 

τα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που η κοινωνία διατηρεί ακόμη 

απέναντι σε αυτά τα άτομα.  

➢ μπορούν να διευθετηθούν και να επιλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις για τα άτομα με κινητική αναπηρία 

➢ τα προβλήματα και οι δυσκολίες των ατόμων με κινητική αναπηρία, τα οποία 

σχετίζονται με την αναπηρία, αφορούν διάφορα ζητήματα όπως η 

προσβασιμότητα, η αυτονομία κ.ά., ίσως να έχουν προληφθεί ή επιλυθεί, κάτι 

που δεν συμβαίνει όμως πάντα, οπότε η υπηρεσία μπορεί να παρέμβει ως προς 

αυτή την κατεύθυνση. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να δράσει υποστηρικτικά ή 

να παραπέμψει σε άλλον ειδικό κατά περίπτωση 

➢ τα άτομα με κινητική αναπηρία έχουν ανάγκη την συμβουλευτική παρέμβαση 

με σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της εικόνας του εαυτού τους 

➢ συχνά, η υποστήριξη για την οικοδόμηση της αυτοεικόνας και της 

αυτοεκτίμησης, αλλά και η παροχή ενημέρωσης για τη λήψη απόφασης από 

την οικογένεια των ατόμων, είναι ελλειμματική  

➢ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γενικός πληθυσμός της χώρας, 

ταλανίζουν και τα ίδια τα άτομα με κινητική αναπηρία και μάλιστα σε 

μεγαλύτερο βαθμό, δρώντας πολλαπλασιαστικά. 

 Η προσέγγιση του συμβούλου κατά τη συμβουλευτικής διαδικασίας, όταν 

πρόκειται για άτομα με κινητική αναπηρία, χρειάζεται να είναι ατομική και όχι 
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ομαδική λόγω των διαφορετικών και πολυσύνθετων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα, ανάλογα με τη φύση της κινητικής τους αναπηρίας. Οπότε, τα προβλήματα 

αλλά και οι δυνατότητες ποικίλουν σε βαθμό που δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστούν παρά μόνο σε επίπεδο ατομικό. Είναι αναγκαίο, ακόμη,  ο 

σύμβουλος να γνωρίζει τη νομοθεσία σχετικά με την κινητική αναπηρία και τις 

ευκαιρίες που η πολιτεία παρέχει, να έχει γνώση πάνω στους τύπους και τα 

χαρακτηριστικά της αναπηρίας, να γνωρίζει τις θέσεις εργασίας και τα μοντέλα 

υποστήριξης των ατόμων με κινητική αναπηρία, τους τρόπους ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ενώ πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των στερεοτύπων για τα 

ίδια τα άτομα (Γιαννίτσας, 2000α). 

 Η τεχνική που θεωρείται περισσότερο βοηθητική στην Συμβουλευτική 

ατόμων με κινητική αναπηρία φαίνεται πως είναι αυτή που βασίζεται στην 

ενδυνάμωση των θετικών τους στοιχείων και των ικανοτήτων τους. Κατά τη 

συμβουλευτική διαδικασία ο σύμβουλος κάνει ερωτήσεις από το επίπεδο των 

ικανοτήτων του ατόμου, ερωτήσεις σχετικά με τα έως τώρα βιώματα και επιτεύγματά 

του, ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξη και την αποδοχή από τους άλλους, αλλά 

και ερωτήσεις σχετικά με τις δυσκολίες του Alberta Employment and Immigration, 

2010). 

 Οι Humes et al. (1989), προτείνουν την εφαρμογή ενός μοντέλου 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο απευθύνεται σε 

άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες. Το μοντέλο 

περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

➢ Διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και κατανόησή τους 

➢ Συνειδητοποίηση και εκμάθηση προτύπου συμπεριφοράς στην εργασία 

➢ Αξιολόγηση στοιχείων του χαρακτήρα και της προσωπικότητας 

➢ Ενδυνάμωση προσωπικών ικανοτήτων  

➢ Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων 

➢ Έρευνα στην  επαγγελματική επιλογή 

➢ Επαγγελματική εξειδίκευση, τοποθέτηση και υποστήριξη μέσω 

παρακολούθησης. 

 Επιπλέον, οι Jamieson et al. (1993), προτείνουν την εφαρμογή ενός μοντέλου 

Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού για άτομα που αντιμετωπίζουν 



64 

αναπτυξιακές αναπηρίες, κινητικές ή αλλιώς φυσικές αναπηρίες. Το μοντέλο αυτό, το 

οποίο ονομάζεται «Thresholds» αποτελεί πρόγραμμα συμβουλευτικής παρέμβασης 

που απευθύνεται σε άτομα με αναπτυξιακές και κινητικές αναπηρίες, τα οποία 

κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας ενώ αποτελείται από 12 

συναντήσεις των 80 λεπτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία στάδια. Κατά το 

πρώτο στάδιο, το άτομο εκφράζει τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις αξίες του 

και εξασκεί τις δεξιότητές του στην επικοινωνία με του άλλους. Γενικότερα κατά το 

στάδιο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση της αυτογνωσίας. Στο δεύτερο στάδιο, 

διερευνάται ο κόσμος της εργασίας, τα διάφορα επαγγέλματα και το κατά πόσο αυτά 

ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των συμβουλευόμενων. Στο τρίτο 

στάδιο, εξετάζονται οι δυσκολίες ή τα εμπόδια και οι προσωπικοί φραγμοί και 

αναζητούνται στρατηγικές αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα, εξετάζονται περιπτώσεις 

ατόμων που ξεπέρασαν τις δυσκολίες και επιτύχει στον επαγγελματικό τομέα, καθώς  

και τον τρόπο που το πραγματοποίησαν. Στο τέλος, οικοδομείται ένα προσωπικό 

πλάνο για την επίτευξη των σκοπών του ατόμου και άμβλυνσης των δυσκολιών.  

 Παρόλο που η ανάγκη εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού κρίνεται εξαιρετικά απαραίτητη καίρια όσον 

αφορά τα άτομα με αναπηρία γενικότερα και αυτά με κινητική αναπηρία ειδικότερα, 

η εφαρμογή του θεσμού δεν είναι εκτεταμένη ενώ δεν φαίνεται να έχει ενσωματωθεί 

στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση στο 

βαθμό που θα έπρεπε.  Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας του Δελλασούδα (1992), 

η εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού δεν 

πραγματοποιούνταν στα ειδικά σχολεία της χώρας σε ποσοστό 47% ενώ τα παιδιά δεν 

λάμβαναν καμία εκπαιδευτική και επαγγελματική ενημέρωση, καθώς και σχετική με 

τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες υποστήριξης που μπορούν να παρέχουν. Επίσης, ο 

Κοτσόβολης (2011), σε ποιοτική έρευνα που διενεργεί διαπιστώνει πως η εφαρμογή 

της υπηρεσίας στη χώρα μας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του γενικού πληθυσμού 

αλλά ούτε και των ατόμων με αναπηρία με το θεσμό να υπολειτουργεί εν γένει. Σε 

έρευνα των Γιαννίτσα κ.ά. (2003), διαπιστώνεται πως οι μαθητές με αισθητηριακές 

και κινητικές αναπηρίες προσδοκούν από τον Σχολικό Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.),  περισσότερη εκπαιδευτική και επαγγελματική 

πληροφόρηση.  Αλλά και μεταγενέστερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον 

Χουρδάκη (2007), σε άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες και ελαφρά 
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νοητική υστέρηση, στους γονείς και εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι συμφωνούν σε 

μεγάλο βαθμό ότι στα άτομα με αναπηρία δεν παρέχονται υπηρεσίες Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

 Βέβαια, στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο τουλάχιστον, πως  από το 2000 και ιδιαίτερα μετά το 2005, με τη λειτουργία 

των δομών Σ.Ε.Π., και την ίδρυση νέων (Γρα.ΣΥ., Γρα.Σ.Ε.Π. και ΚΕ.ΣΥ.Π.),  η 

εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενισχύθηκε σε μεγάλο 

βαθμό. Οι μαθητές/τριες υποστηρίζονται μέσα από ατομικές και ομαδικές 

συμβουλευτικές διαδικασίες,  την πληροφόρηση, την υλοποίηση και υποστήριξη 

Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, τόσο των σχολικών μονάδων γενικής αγωγής 

όσο και των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.  

 

4.3. Η συμβολή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στην επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία και κινητική αναπηρία: Ερευνητικά δεδομένα 

 H ανάγκη εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού καθίσταται καίρια στα άτομα που παρουσιάζουν κινητική 

αναπηρία αφού σύμφωνα με έρευνα των Estrada-Hernandez et al (2008), εμφανίζουν 

μεγάλες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας σε σχέση με άλλες αναπηρίες. Έτσι, η 

παρουσία υποστηρικτικών δομών εμφανίζεται να είναι εξαιρετικά σημαντική για τα 

άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ οι ανάγκες τους επιβάλλεται να διερευνηθούν, ώστε 

η υποστήριξη που θα τους παρασχεθεί να είναι ουσιώδης και στοχευμένη, 

προκειμένου να βρουν εργασία και να αποκατασταθούν επαγγελματικά. 

 Μια από τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει η φαίνεται να υποστηρίζει μια 

υποστηρικτική δομή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

αποτελεί η εύρεση των παραγόντων που θα συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των 

ατόμων σε θέσεις εργασίας, όπως αναφέρεται από τους Goertz et al., (2010). Έτσι, οι 

δομές αυτές μπορούν να διερευνήσουν όλους εκείνους  τους παράγοντες που θα 

λειτουργήσουν θετικά όχι μόνο στην εύρεση κατάλληλης εργασίας των ατόμων 

αυτών, αλλά και στην παραμονή τους σε αυτή τη θέση. 
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 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Lee (2015), σε 96 συμβούλους, που 

παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγηση σταδιοδρομίας σε σχολικές μονάδες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Βόρειας Γιούτα, με την συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου σχετικά με την παροχή Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού σε άτομα με αναπηρίες, παρέχει συμπεράσματα βασιζόμενα στις 

απόψεις των ίδιων των συμβούλων. Οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι προσφέρουν 

υπηρεσίες σε μαθητές/τριες που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

προκειμένου να τους προετοιμάσουν για τη μετάβασή τους στην μεταδευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και την απασχόληση. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε, πως οι 

σύμβουλοι σε ποσοστό λιγότερο του 50%, είναι πολύ προετοιμασμένοι να παρέχουν 

συμβουλευτική σε άτομα με αναπηρία ενώ παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε επτά από 

τους δέκα μαθητές που φοιτούν στα σχολεία. Σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι, τόνισαν τη 

συμβολή της υπηρεσίας στα παιδιά με αναπηρία, κυρίως σε ότι αφορά την 

προετοιμασία για την αναζήτηση θέσεων εργασίας.  

 Η άποψη  της σημαντικότητας της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού προς τα άτομα με αναπηρία στην αναζήτηση εργασίας, 

διατυπώνεται και σε έρευνα των Beddie et al. (2005), Οι παραπάνω διεξήγαγαν 

έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε 64 άτομα, εκ των οποίων κάποια 

αντιμετώπιζαν διάφορες αναπηρίες, σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης μέσω 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα αποτελέσματά της 

έδειξαν πως η εφαρμογή της υπηρεσίας Συ.Ε.Π.μπορεί να είναι πολύ βοηθητική για 

τα άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα ως προς την αναζήτηση εργασίας. 

 Η συμβολή της Συ.Ε.Π., ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην εύρεση θέσεων 

εργασίας για τα άτομα με αναπηρία.  Η διερεύνηση του εαυτού και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των ατόμων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων 

διαδικασιών και τεχνικών. Επιπλέον η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των 

ατόμων με κινητική αναπηρία και των συμβούλων μπορεί να συμβάλλει προς αυτή 

την κατεύθυνση. Όπως αναφέρεται από τους De Loach & Gier (1981), τα άτομα με 

κινητική αναπηρία διαθέτουν δυσκολίες όσον αφορά την επαγγελματική 

αποκατάσταση, οι οποίες συνδέονται και με τη χαμηλή τους αυτοεκτίμηση. Η 

ανασφάλεια η οποία έχει καλλιεργηθεί από τις συμπεριφορές που βιώνουν μαζί με 

την κλονισμένη αυτοεποίθηση επενεργούν στο άτομο. Μάλιστα, τα στοιχεία αυτά 
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έχουν άμεση επίδραση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, με τη συμβολή της 

συμβουλευτικής στον τομέα αυτό να κρίνεται καίρια. 

 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Getzel & Briel (χ.χ.), για την 

ανίχνευση της επίδρασης προγράμματος Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, ανέδειξε τη σημαντικότητα της συμβολής της Συ.Ε.Π. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2006 μέχρι το Μάιο του 2008, συμμετείχαν 

25 φοιτητές με αναπηρίες από το πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε, πως το πρόγραμμα επέδρασε θετικά στους 

φοιτητές, οι οποίοι διέτειναν πως υποστηρίχθηκαν ιδιαίτερα στην εξερεύνηση των 

επιλογών τους σχετικά με την εργασία, μέσα από συζήτηση για τις επιλογές τους και 

την εργασία που επιθυμούν. Επιπλέον, ένα μέρος από τους φοιτητές ανέφερε πως η 

συμβουλευτική βοήθησε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. 

 Η συμβολή της Συμβουλευτικής και του  Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

σε άτομα με αναπηρίες διερευνήθηκε, επίσης, από τους Briel & Getzel (2014). Οι 

συγγραφείς διεξήγαγαν έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού και 

ανοικτού τύπου,  σε 18 μαθητές με αναπηρίες, κυρίως με φάσμα αυτισμού, από 18 

έως 24 ετών. Οι απαντήσεις των μαθητών κατέδειξαν πως οι υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελούν υπηρεσίες που 

υποστηρίζουν τους μαθητές σε μεγάλο βαθμό, σε διάφορους τομείς, κυρίως στην 

ενδυνάμωση του εαυτού και των δυνατοτήτων τους. 

 Η σημαντικότητα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού αλλά και η ανάγκη απασχόλησης των ΑμεΑ αναδείχθηκε και σε 

έρευνα του Παπάνη (2008). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 32 επιχειρηματίες από 

την Κόρινθο και είχε σαν σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις των επιχειρηματιών, 

γενικότερα, απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Για τους επιχειρηματίες σημαντικό 

στοιχείο για την κοινωνική ένταξη αποτελεί η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των 

ΑμεΑ, καθώς και των ίδιων για την υιοθέτηση κατάλληλης συμπεριφοράς προς αυτά 

τα άτομα. Είναι σημαντικό πως σε ποσοστό 84,38%, οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν 

πως ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ είναι απαραίτητος γιατί μπορεί 

να τους εξασφαλίσει αυτονομία. Για αυτούς και σε ποσοστό 90,62%, τα ΑμεΑ 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα παραγωγικά σε επαγγελματικό επίπεδο και υποστηρίζουν 

πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η έρευνα 
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κατέδειξε, γενικότερα, ένα θετικό κλίμα από τους εργοδότες ως προς την 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων αυτών, ταυτόχρονα όμως, ένα ποσοστό 

71,9 %, δήλωσε πως δεν γνωρίζει για τη νομοθεσία σχετικά με την πρόσληψη ατόμων 

με αναπηρίες. Παράλληλα σε ποσοστό 84,38 % οι εργοδότες αναφέρθηκαν στην 

ανάγκη ενημέρωσής τους μέσω αρμόδιων φορέων, προκειμένου να είναι σε θέση να 

προσλάβουν ΑμεΑ.  

 Η έλλειψη ενημέρωσης, κυρίως εκπαιδευτικής, ωστόσο, αποτελεί σημείο που 

καταδεικνύεται και στην έρευνα της Παπανικολάου (2014), που πραγματοποιήθηκε 

για την ActionAid Hellas και αφορούσε στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση των 

μαθητών/τριών με αναπηρία στη χώρα μας. Η έρευνα διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων 

σε γονείς παιδιών με αναπηρίες, εκ των οποίων ποσοστό 3% με κινητική αναπηρία 

και 8% με πολλαπλές αναπηρίες, συμπεριλαμβανόμενης και της κινητικής, καθώς και 

εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών με κινητική αναπηρία σε 

ποσοστό 9%  και 13% με πολλαπλές αναπηρίες, συμπεριλαμβανόμενης και της 

κινητικής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί σε 

ποσοστό 38% θεωρούν πως είναι αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με τα εκπαιδευτικά 

δικαιώματα των μαθητών/τριών τους. Οι γονείς όμως, σε ποσοστό 42% είναι 

ανεπαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών με 

αναπηρία, γεγονός που δυσχεραίνει την ενημέρωση των ίδιων των παιδιών όσο 

βρίσκονται στην εκπαίδευση καθώς και την περαιτέρω επαγγελματική τους 

τοποθέτηση και αποκατάσταση. Παράλληλα η πληροφόρηση και για τα δύο δείγματα 

δεν γίνεται με τρόπο συστηματικό και στοχευμένο. Επομένως, διαφαίνεται έντονα η 

ανάγκη για την παροχή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ως 

μέσο για την εκπαιδευτική και επαγγελματική ενημέρωση τόσο των γονέων των 

μαθητών/τριών με αναπηρία, όσο και των ίδιων, προκειμένου να μπορούν να 

παίρνουν στη συνέχεια εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις. 

 Σύμφωνα με τους Jamieson & Paterson (1995), παρεμβατικό πρόγραμμα 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που πραγματοποιήθηκε και 

αφορούσε σε άτομα με κινητική αναπηρία, σε τρία αγόρια και πέντε κορίτσια 

συγκεκριμένα, κατέδειξε σημαντική διαφορά όσον αφορά στις δυνατότητες λήψης 

αποφάσεων σε σχέση με τις πριν την εφαρμογή του προγράμματος δυνατότητες 

λήψης αποφάσεων αυτών των ατόμων. Η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος 

εφαρμόστηκε στη συνέχεια σε δέκα αγόρια με κινητική αναπηρία, όπου πέρα από τη 
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βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης απόφασης παρατηρήθηκε και διαφορά όσον αφορά 

στην αποδοχή του εαυτού, μέσα από αποδοχή της αναπηρίας.  

 Σε ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Γιαννίτσα κ.ά, (2003), 

σε 215 άτομα με αναπηρίες, εκ των οποίων τα 70 με κινητική αναπηρία, σχετικά με 

τη συμβολή αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από την εφαρμογή της 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της 

αναζήτησης εργασίας διαπιστώθηκε πως ο ένας στους τρείς εφήβους δεν γνώριζε το 

θεσμό. Παράλληλα, σε ποσοστό 59,6% των εφήβων απάντησε πως ένα από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η προκατάληψη σχετικά με την παραγωγικότητά 

τους ως εργαζόμενοι. Παρόμοια απάντηση έδωσαν και οι γονείς σε ποσοστό 78,6%, 

τονίζοντας την προκατάληψη που υπάρχει ενώ η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε 

στηρίχθηκε περισσότερο από γονείς παιδιών με κινητική αναπηρία Αυτό που 

επιζητούν τα παιδιά από το θεσμό της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού φαίνεται πως είναι πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας που 

προσφέρονται και τις απαιτήσεις κάθε θέσης. 

 Στην έρευνά τους οι Thomas & Berven (1985), καταδεικνύουν την συμβολή 

της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς από τα 

ευρήματα φαίνεται να κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης και ενημέρωσης 

των ατόμων με κινητικές αναπηρίες μέσω του θεσμού. Ωστόσο, η ενημέρωση αυτή 

οφείλει να συμπεριλαμβάνει τη νομοθεσία, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 

επαγγελματικές ευκαιρίες κ.ά. 

 Όπως καταδείχτηκε σε έρευνα του Ρώσση (χ.χ.), η οποία πραγματοποιήθηκε 

μέσω  συνεντεύξεων σε άτομα με αναπηρία, η Συμβουλευτική σε άτομα με αναπηρία 

και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός καθίστανται αναγκαία, ωστόσο, δεν 

λαμβάνουν χώρα σε βαθμό που θα έπρεπε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας η έλλειψη συστημάτων εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, τηλενημέρωσης και 

καθοδήγησης αποτελούν ζητήματα που θα μπορούσαν να κατασθούν ιδιαίτερα 

βοηθητικά προς τις ανάγκες των ατόμων με κινητική αναπηρία. Επίσης, αναφέρεται 

πως δεν έχει πραγματοποιηθεί η δημιουργία ενός προγράμματος Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού μέσω διαδικτύου, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και να 

υποστηρίξει ιδιαίτερα τα άτομα με κινητική αναπηρία ως προς την επαγγελματική 

τους ένταξη. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα, για τις ανάγκες των ατόμων 
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με αναπηρία χρειάζεται να ληφθούν υπόψιν από τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να 

προωθήσουν την επαγγελματική τους ένταξη. Κάποια από τα στοιχεία θα μπορούσαν 

να είναι τα εξής: 

➢ Η δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για τα άτομα με αναπηρία με χρήση 

μέσων τεχνολογίας 

➢ Μελέτη νέων τρόπων διενέργειας Συμβουλευτικής  

➢ Κατασκευή βάσης δεδομένων σε ζητήματα υποστήριξης των ατόμων με 

αναπηρία 

➢ Εφαρμογή τηλεργασίας  

➢ Ενημέρωση και κατάρτιση των μελών της οικογένειας των ατόμων 

➢ Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργοδοτών για θέματα αναπηρίας 

➢ Συνεργασία των φορέων μεταξύ τους 

➢ Έκδοση των δικαιωμάτων των ατόμων με κινητική αναπηρία σε οδηγό ώστε 

να είναι ενήμεροι για αυτά 

➢ Κατάρτιση των στελεχών μέσα από επιμορφώσεις και προγράμματα. 

 

4.4. Δράσεις της πολιτείας και εφαρμογές της Συμβουλευτικής 

και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 Όπως έγινε σαφές, τόσο οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία γενικότερα όσο 

και των ατόμων με κινητική αναπηρία ειδικότερα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι πολυάριθμες. Η 

υποστήριξή τους από υπηρεσίες Συ.Ε.Π. φαίνεται να είναι απαραίτητη και επιτακτική 

προκειμένου να ενισχυθούν, να αναπτυχθούν προσωπικά, να ενδυναμωθούν ώστε να 

μπορέσουν να ενταχθούν και να  ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας αλλά και στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού η πολιτεία έχει δραστηριοποιηθεί και έχει 

δημιουργήσει διάφορες δομές. Όμως, αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι πως 

δεν έχει γίνει προσπάθεια, προκειμένου να δημιουργηθούν δομές που θα αφορούν στα 

ΑμεΑ και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. Βέβαια, οι δομές Συ.Ε.Π. που υπάρχουν στη χώρα μας δεν 



71 

αποκλείουν την υποστήριξη των ΑμεΑ, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αυτή είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματική. Οπότε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, στο σημείο αυτό, να 

κάνουμε αναφορά στις δομές Συ.Ε.Π. που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας. 

Επισημαίνουμε όμως πως   η δράση της πολιτείας πρέπει να γίνει πιο άμεση, 

αποτελεσματική και αποφασιστική ως προς την ίδρυση και λειτουργία δομών 

Συ.Ε.Π., τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο και για τα ΑμεΑ. 

 Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

παρέχονται σε συγκεκριμένα κέντρα και δομές που υπάγοντα σε διάφορα υπουργεία, 

οργανισμούς και άλλους φορείς. Απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών, μαθητές, 

σπουδαστές ή ανέργους. Απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να προσδιορίσουν ή να 

επαναπροσδιορίσουν το αρχικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους σχέδιο,  

αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την εκπαίδευση και την 

εργασία ή ακόμη και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Επιπλέον,  άτομα που προέρχονται 

από ειδικές ομάδες πληθυσμού, από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  όπως τα άτομα με 

αναπηρία γενικότερα και κινητική αναπηρία πρέπει να λαμβάνουν τις υπηρεσίες 

αυτές, χωρίς να υφίσταται η οποιαδήποτε διάκριση (CEDEFOP, 2014). 

 Ο οργανισμός που εποπτεύει και συντονίζει τις δράσεις Συ.Ε.Π. στη  χώρα 

μας είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προέκυψε 

από την συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π), 

του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης  Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και 

του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)    

Οι δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι οι εξής: 

➢ Σχεδιάζει και εφαρμόζει σε επίπεδο εθνικό δράσεις συμβουλευτικής και 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

➢ Καθοδηγεί και συντονίζει τις κινήσεις των υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

επαγγελματικού προσανατολισμού, των δημόσιων αλλά και τωην ιδιωτικών 

➢ Προωθεί την επιμόρφωση των στελεχών των υπηρεσιών 

➢ Προσδιορίζει αν επαρκούν ή όχι τα προσόντα των στελεχών των υπηρεσιών 

➢ Προγραμματίζει δράσεις που υποστηρίζουν τις κινήσεις των συμβούλων 
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➢ Υποστηρίζει τους πολίτες σε ζητήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (CEDEFOP, 2014). 

 

Επιπλέον, ο οργανισμός παρέχει και εξ αποστάσεως υπηρεσίες Συ.Ε.Π. Η ιστοσελίδα 

«Πλοηγός»2, αποτελεί μια βάση στην οποία μπορεί ο καθένας να αναζητήσει στοιχεία 

σχετικά με την εκπαίδευση στην χώρα μας. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγέλματα και 

πληροφορίες σχετικές με οποιασδήποτε μορφής και τύπου κατάρτισης μπορούν να 

βρεθούν στις πύλες του οργανισμού. Οι έφηβοι και οι έφηβοι με αναπηρία μπορούν 

να αναζητήσουν εκπαιδευτικές πληροφορίες, πληροφορίες για σπουδές στην Ευρώπη, 

κινητικότητα κ.ά. στην ιστοσελίδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού για εφήβους3. Επιπλέον, στην ίδια ιστοσελίδα τους παρέχεται η 

δυνατότητα να κάνουν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με την παρότρυνση 

να το συζητήσουν με σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να 

παρακολουθήσουν βίντεο επαγγελμάτων, να δημιουργήσουν το portfolio τους 

ηλεκτρονικά. Παράλληλα, στην πύλη δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας4 ενηλίκων 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μπορούν οι ενήλικες  να βρουν πληροφορίες για την εκπαίδευση 

και κατάρτιση ενηλίκων, για σπουδές και εργασία στην Ευρώπη, για δια βίου 

διαχείριση σταδιοδρομίας, για απασχόληση και αγορά εργασίας, για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας, για επιχειρηματικότητα-καινοτομία και επιπλέον 

ευκαιρίες για ΑμεΑ. Η ιστοσελίδα «Ιριδα»5 απευθύνεται στους ίδιους τους 

συμβούλους Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίοι 

παρέχουν υπηρεσίες τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο, με σκοπό την 

υποστήριξη επιπλέον δράσεων και προώθηση των υπηρεσιών (Ευρωπαϊκό Κέντρο για 

την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, 2014). 

 Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός εφαρμόζεται στη 

χώρα μας στους μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 1978 ως 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.), πειραματικά στην αρχή και 

διευρυμένα από το 1985 (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2008). Με τον νόμο 

1566/85 «Δομή και τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο θεσμό του 

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.). Ο Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το 

                                                           
2 http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html 
3 http://www.eoppep.gr/teens/  
4http://e-stadiodromia.eoppep.gr/ 
5http://guidanceforum.eoppep.gr/ 
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άρθρο 37 του παραπάνω νόμου, στοχεύει στην «ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών, στην πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, στην 

ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση και την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο». Το μάθημα 

αναλαμβάνει τη διερεύνηση του εαυτού, τη διαδικασία λήψης απόφασης, την  

ενημέρωση των μαθητών σχετικά με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Με 

τον ίδιο νόμο ιδρύθηκε στο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ο Τομέας Σ.Ε.Π., ο οποίος συγκροτήθηκε το 1993 και είχε 

την ευθύνη για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Κασσωτάκης, 2004). 

 Με τον νόμο 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση», για τη διάδοση του Σ.Ε.Π. ιδρύονται εξηνταοκτώ (68) 

Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) στις 

έδρες των Νομών, ένα (1) Κέντρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ένα (1) Κέντρο στη 

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακόσια (200) γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) σε ισάριθμες σχολικές μονάδες της χώρας. Η 

δημιουργία και λειτουργία των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΚΕ.ΣΥ.Π., συνέβαλαν με τις δράσεις 

τους στην προώθηση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Στη συνέχεια ο θεσμός ενισχύθηκε με τη δημιουργία Γραφείων 

Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) σε σχολικές μονάδες της 

δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.). Οι δομές αυτές 

υποστήριζαν μαθητες/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και επιπλέον παρείχαν συμβουλευτική υποστήριξη σε 

μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Σήμερα με μία 

σειρά ενεργειών από πλευράς Υπουργείου  Παιδείας υπάρχουν και λειτουργούν μόνο 

τα ΚΕ.ΣΥ.Π., προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαιδευτική και 

επαγγελματική υποστήριξη αλλά και μία σειρά άλλων δράσεων, σε μαθητές/τριες της 

δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε 

μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου.  

 Η εφαρμογή του Σ.Ε.Π. σήμερα στα σχολεία περιορίστηκε σε δράσεις μέσω 

Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δράσεων και δράσεων πληροφόρησης με την υποστήριξη των ΚΕ.ΣΥ.Π. και 
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συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους μαθητές/τριες από τα στελέχη τους. μάθημα 

Ο Σ.Ε.Π. ως μάθημα υφίσταται στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου.  Ο 

θεσμός και η εφαρμογή του περιορίστηκε χαρακτηριστικά, ειδικά από το 2010 έως 

σήμερα. Όπως αναφέρεται από τους Λαγουδάκος & Λογιώτης (2016), η εφαρμογή 

του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία φαίνεται πως 

σταδιακά συρρικνώνεται. με την έλλειψη χρημάτων και κονδυλίων να καθιστούν την 

εφαρμογή του δύσκολη υπόθεση. Οι σημαντικότερες εξελίξεις ως προς την παραπάνω 

κατεύθυνση είναι οι εξής: 

➢ Τα Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) που 

δραστηριοποιούνταν σε Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας  σταματούν 

να λειτουργούν ως αποτέλεσμα της πρακτικής για την αναβάθμιση του 

θεσμού. 

➢ Τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) όπως ορίζει το άρθρο 22 Προσχεδίου Νόμου για την 

«Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης» επίσης σταματούν να λειτουργούν. 

➢ Το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

καταργείται από την πρώτη τάξη του Γενικού Λυκείου. 

➢ Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν υφίσταται και κατ΄ επέκταση σταματά 

τη λειτουργία του και ο Τομέας Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού που λειτουργούσε σε αυτό, μια υπηρεσία που 

υποστήριζε και οργάνωνε το θεσμό του Σ.Ε.Π. στην εκπαίδευση 

➢ Η αντικατάσταση του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός-Περιβάλλον Εργασίας» που διδάσκονταν στο 

Επαγγελματικό Λύκειο με το μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός-Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή» η 

περιορίζει τη διαπραγμάτευση θεμάτων Σ.Ε.Π. 

➢ Κατάργηση του μαθήματος Σ.Ε.Π. από τα Γυμνάσια που εφάρμοσαν 

πιλοτικά προγράμματα από το 2011  

➢ Κατάργηση του μαθήματος Σ.Ε.Π. από τη σχολική χρονιά 2015-16 και 

δυνατότητα διαπραγμάτευσης θεμάτων Σ.Ε.Π. (ως μία από τις 

θεματικές) μέσα από τις Βιωματικές Δράσεις που εισάγονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα της Γ΄ Γυμνασίου. 
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➢ Κατάργηση των Βιωματικών Δράσεων από το αναλυτικό πρόγραμμα 

του Γυμνασίου από τη σχολική χρονιά 2016-17, με αποτέλεσμα 

θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού να διαπραγματεύονται 

μόνο μέσα από Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, στα οποία οι 

μαθητές συμμετέχουν εθελοντικά. 

 Σε εκπαιδευτικό επίπεδο και σε ότι αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

δράσεις  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχονται μέσω 

των Γραφείων Διασύνδεσης (ΓΔ), των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑΣΤΑ) που λειτουργούν σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας.. Η ΔΑΣΤΑ 

είναι δομή των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία έχει σαν σκοπό να 

διαμορφώσει το πλάνο δράσης κάθε ιδρύματος για θέματα απασχόλησης και 

σταδιοδρομίας, και να συντονίσει τη δράση των επιμέρους δομών (Γραφείο 

Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας), των φοιτητών και αποφοίτων και όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων.  Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στα Γραφεία Διασύνδεσης,  βασικός στόχος 

της λειτουργίας των τους είναι η ενεργή υποστήριξη των φοιτητών και των 

αποφοίτων για την προσέγγιση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και η ομαλότερη 

προώθησή τους στην Αγορά Εργασίας. Τα γραφεία οργανώνουν διάφορες δράσεις 

ενημέρωσης, επαφής των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας, 

εργαστήρια τεχνικών εξεύρεσης εργασίας και παρέχουν Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας.   

 Επιπλέον, σε εκπαιδευτικό επίπεδο παρέχεται Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

στους ενήλικες μαθητές/τριες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), η οποία 

βασίζεται στις αρχές και μεθόδους προσέγγισης της Συμβουλευτικής καθώς και στις 

γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το έργο της συμβουλευτικής διαδικασίας 

είναι πολύπλευρο, ενώ οι κυριότεροι στόχοι της διαδικασίας είναι αφενός, η 

ενδυνάμωση του εαυτού, της αυτοεκτίμησης, και αυτοπεποίθησης των  

μαθητών/τριών καθώς και η ενίσχυση της αισιοδοξίας, για την επίτευξη, όσο το 

δυνατόν, υψηλότερων στόχων και αφετέρου, ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός 

επαναπροσανατολισμός τους καθώς και η προετοιμασία τους για ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας. Ο τελικός επιδιωκόμενος  σκοπός της διαδικασίας είναι η επιτυχία 

του καθενός,  εξασφαλίζοντας την επίτευξη ευρύτερων στόχων, όπως την εύρεση 

εργασίας και την επαγγελματική αναβάθμιση ή την εκπαιδευτική του ανάπτυξη. 
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 Πέρα από τις εφαρμογές των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικό επίπεδο, η πολιτεία παρέχει τις υπηρεσίες και 

μέσω οργανισμών άλλων υπουργείων. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) λειτουργούν τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση 

(Κ.Π.Α.). Σύμφωνα με τον νόμο 2956/2001, Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης 

θεωρούνται οι μονάδες που έχουν ως έργο την ένταξη στην επαγγελματική ζωή και 

την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την εν γένει προώθηση στην 

απασχόληση των ενδιαφερομένων, με την εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως 

της εξατομικευμένης παρέμβασης. Για τη σύζευξη της αγοράς με τη ζήτηση εργασίας 

τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) συνεργάζονται με τις 

επιχειρήσεις, με επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς, ως 

και φορείς ή οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να συμβάλλονται για την επίτευξη 

των στόχων τους. Η υπηρεσία αυτή διαθέτει τμήμα συμβουλευτικής όπου έχει σαν 

στόχο την κινητοποίηση των ανέργων και σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην αγορά 

εργασίας.  Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού που στόχο έχουν να εισάγουν έναν άνεργο στην 

αγορά εργασίας, άτομα που δεν έχουν εργασθεί ξανά και δεν έχουν στοχευόμενη 

επαγγελματική δράση, είτε άτομα που αλλάζουν επαγγελματικό προσανατολισμό 

Παράλληλα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιχειρηματικής δράσης, 

ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και υποστήριξη για συγκρότηση επιχείρησης 

από άτομο που βρίσκεται σε ανεργία.  Παράλληλα, η υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. διαθέτει 

πρόσβαση στον ιστότοπο Eyres μέσω του οποίου δίνονται πληροφορίες για θέσεις 

εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης  (CEDEFOP, 2014). 

 Επίσης, διάφοροι επιστημονικοί φορείς τριτοβάθμιων σωματείων, όπως το 

Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελάδος 

(Γ.Σ.Ε.Ε.) και το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π. 

 Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση–ΕΣΠΑ 2014-2020» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

το Ελληνικό Δημόσιο, ανέπτυξε εξειδικευμένο Δίκτυο Πληροφόρησης και 
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Συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων σε πανελλαδικό επίπεδο. Το 

Δίκτυο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής, σε  σε 

εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και  σε ανέργους, μέσω εξατομικευμένης 

πληροφόρηση για θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερωτικών 

δελτίων σχετικά με την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία, ομαδικών 

εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τους 

εργαζόμενους.  

 Το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), 

παρέχει κυρίως συμβουλευτική επιχειρήσεων, για τα μέλη του και λιγότερο Συ.Ε.Π., 

σε θέματα διεύρυνσης της επιχείρησης, παροχή έγκυρης πληροφόρησης, λήψης 

αποφάσεων κ.ά. 

 Ακόμη, τα πρώην Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) νυν Κέντρα 

Δια Βίου Μάθησης τύπου ΙΙ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΙΙ), και διάφοροι άλλοι φορείς μέσω 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) συμβάλλουν στην ενδυνάμωση 

και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση 

όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή 

ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Οι υπηρεσίες 

απευθύνονται άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, μετανάστες φυλακισμένοι, 

αποφυλακισμένοι, ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι, Πομάκοι), ειδικές 

κατηγορίες γυναικών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια 

άνεργοι άνω των 45 ετών, άλλες κατηγορίες ανέργων, πρώην χρήστες ουσιών ή 

άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, άλλες κατηγορίες ατόμων που 

απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

 Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να δημιουργούν Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, Γραφεία Ενημέρωσης για την 

Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα, μέσω των οποίων  παρέχονται υπηρεσίες 

Συ.Ε.Π. 

 Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναγνωρίζεται σε 

διεθνή και εθνικό επίπεδο, αποτελεί διαδικασία που οφείλει να παρέχεται 

μεθοδευμένα μέσα από υπηρεσίες που η ίδια η πολιτεία συγκροτεί, στηρίζει και 

αξιολογεί. Τα δύο Ψηφίσματα του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
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την εκπαίδευση το 2004 και το 2008 κάνουν αναφορά στη σημασία των υπηρεσιών 

Συ.Ε.Π. για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων με στόχο την ομαλή μετάβασή 

τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Τα Ψηφίσματα στόχο είχαν την 

ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων για την επαγγελματική ένταξη όλων των ατόμων 

χωρίς διακρίσεις, την ευέλικτη πρόσβαση στις υπηρεσίες, την εξασφάλιση της 

ποιοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών αλλά και τη συνεργασία και συντονισμένη 

λειτουργία αυτών (ELGPN, 2009). 

 Ζητήματα για τα οποία σημειώθηκε πρόοδος σχετικά με τις υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην χώρα μας, σύμφωνα με ELGPN (2009), ήταν: 

➢ υποστήριξη μεθοδευμένης και συντονισμένης συνεργασίας ανάμεσα στις 

υπηρεσίες όλων των χωρών και η ανάπτυξη ιστοτόπου, για την συνεργασία 

των υπηρεσιών  

➢ ορισμός συγκεκριμένου συστήματος κατανόησης δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με την επαγγελματική σταδιοδρομία 

➢ ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες, όπου η χρήση τους 

επιτρέπει την εξ΄αποστάσεως παροχή υπηρεσιών 

➢ υποστήριξη της ανάγκης για ισχυρότερη βάση των υπηρεσιών για την 

εξασφάλιση ποιοτικής παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 
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Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία έρευνας 

 

5.1. Εισαγωγή 

 Η  βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέδειξε πως η Δια Βίου Συμβουλευτική και 

ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν παράγοντες που μπορούν να 

καταστούν ιδιαίτερα σημαντικοί για την επαγγελματική και κατ΄ επέκταση  

κοινωνική ένταξη των ατόμων με κινητικές αναπηρίες. 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί δίδονται στοιχεία που αφορούν στην 

μεθοδολογία της παρούσας έρευνας. Αρχικά, παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας 

και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία σκοπό έχουν να κατευθύνουν 

την έρευνα και τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων, ενώ ακολουθεί η περιγραφή 

του μεθοδολογικού πλαισίου, του δείγματος που έλαβε μέρος στην έρευνα, του μέσου 

συλλογής δεδομένων και της διαδικασίας. Τέλος γίνεται αναφορά στη θεματική 

ανάλυση, παρουσιάζεται ο θεματικός χάρτης και στοιχεία που αφορούν στην 

εγκυρότητα, αξιοπιστία, ηθική και δεοντολογία της έρευνάς μας.  

 

5.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα, αναγκαιότητα  

 

 Τα ΑμεΑ αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που βιώνει την 

περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό σε σχέση με την εκπαίδευση και την 

απασχόληση (Eurostat, 2014a). Η αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στην 

απασχόληση των ΑμεΑ τα τελευταία χρόνια, δε σημαδεύτηκε και από ικανοποιητική 

αλλαγή στα ποσοστά απασχόλησής τους (Τριδήμα, 2007).  

 Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις εργοδοτών, εργαζομένων και πολύ συχνά των 

ίδιων των ΑμεΑ, δυσχεραίνουν την εξεύρεση κατάλληλης εργασιακής θέσης, ενώ 

ταυτόχρονα η τοποθέτηση στην εργασία πρέπει να ακολουθείται από την 

παρακολούθηση της εργασίας, με σκοπό την προσαρμογή και την επίλυση πιθανών 

προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν (Γεωργιάδης & Ρηγόπουλος, 2010). Εμπόδια 

επίσης στην επαγγελματική αποκατάσταση των ΑμεΑ αποτελούν τα ακατάλληλα 

υποστηρικτικά συστήματα, η περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία, οι χαμηλές 
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προσδοκίες των ανθρώπων με τους οποίους έρχονται σε αλληλεπίδραση (Παπάνης 

κ.ά. 2009). 

 Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποκτούν 

ιδιαίτερη  σημασία για τα ΑμεΑ (Γεωργιάδης & Ρηγόπουλος, 2010) και θα 

μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά ως προς την άρση των περιοριστικών 

παραγόντων στην κατεύθυνση της επαγγελματικής τους ένταξης. Η αναγκαιότητα της 

παρούσας έρευνας υπαγορεύτηκε από τις δυσκολίες που βιώνουν τα ΑμεΑ στην 

προσπάθεια επαγγελματικής ένταξης και από την έλλειψη καταγραφής των απόψεών 

τους σχετικά με τη συμβολή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στην επαγγελματική τους ένταξη.  

 Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στα άτομα με κινητική αναπηρία και σκοπός 

της είναι η διερεύνηση των αντιλήψεών τους σχετικά με τη συμβολή της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην επαγγελματική 

τους ένταξη. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να διερευνήσει τις απόψεις των ατόμων με 

κινητική αναπηρία για την εργασία και το ρόλο της πολιτείας στην επαγγελματική 

τους ένταξη.  

 Στην παρούσα έρευνα τέθηκαν προς απάντηση από την ερευνήτρια τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές είναι οι απόψεις των ατόμων με κινητική αναπηρία για την εργασία; 

2. Πόσο  σημαντική και αναγκαία κατά την άποψή τους είναι η Συμβουλευτική 

και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός  για τα άτομα με κινητική αναπηρία; 

Πως μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική τους  ένταξη;  

3. Ποιος ο ρόλος της επίσημης πολιτείας στην επαγγελματική ένταξη των 

ατόμων με κινητική αναπηρία; 

 

5.3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

 Η μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων των ατόμων με κινητική 

αναπηρία σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και 

τη συμβολή της στην επαγγελματική τους ένταξη. Καθώς «οι ποιοτικές μέθοδοι 

εφαρμόζονται σε ερευνητικά εγχειρήματα και προσεγγίσεις που έχουν ως βασικό στόχο 

τη διερεύνηση των νοημάτων και των αναπαραστάσεων που αποδίδουν τα υποκείμενα 
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σε κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες» (Ιωσηφίδης, 2008:21) κρίθηκε σκόπιμη η 

διεξαγωγή  ποιοτικής έρευνας εφόσον στόχος ήταν η διερεύνηση των νοημάτων που 

θα απέδιδαν οι συνεντευξιαζόμενοι στις διαδικασίες της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιλέχθηκε να αντληθούν πληροφορίες μέσω 

της ποιοτικής μεθόδου έρευνας όπου η χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης, που 

θεωρείται και το πιο διαδεδομένο μέσο ποιοτικής έρευνας, ως μέσο συλλογής 

δεδομένων, σκοπό έχει να αποδώσει σφαιρικά και σε βάθος τα δεδομένα (Mason, 

2003).  

 Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι 

ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του υπό εξέταση φαινομένου και οι 

ποιοτικές αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου 

(Kvale, 1996). Θεωρείται γενικά, με βάση την προοπτική του W. Dilthey, ότι 

προορισμός της ποσοτικής μεθόδου, την οποία χρησιμοποιούν κυρίως οι φυσικές 

επιστήμες, είναι η εξήγηση των φαινομένων, ενώ προορισμός της ποιοτικής μεθόδου, 

στην οποία βασίζονται οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι η 

κατανόηση των φαινομένων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015:28).  

 Η ποιοτική έρευνα αποτελεί μια μέθοδο έρευνας που διαχωρίζεται από την 

ποσοτική. Στόχο της αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συσχέτιση που 

διενεργεί ανάμεσα σε μεταβλητές ενώ η διαφορά της με την ποσοτική έρευνα έγκειται 

στην μη καταμέτρηση των μεταβλητών (Μορέν, 2001). Όπως τονίζει ο Ιωσηφίδης 

(2003), ο σκοπός της ποιοτικής έρευνας έγκειται στην απάντηση ερωτημάτων που 

προσεγγίζονται μέσω του «γιατί» και του «πώς», σε αντίθεση με την ποσοτική που 

απαντά το «ποιός» και «πόσο». 

 Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να διερευνήσει στο 

τι σημαίνει για το υποκείμενο η εμπειρία για την οποία μιλά, με άλλα λόγια, δίνουν 

την ευκαιρία στον ερευνητή να εμβαθύνει. Πέρα, από τη λεπτομερή ανάλυση, οι 

ποιοτικές μέθοδοι καταγράφουν τη φωνή του υποκειμένου και τις εκφράσεις του 

(Eisner, 1991). Επιπλέον, για να εισχωρήσει ο ερευνητής στο βάθος της 

πραγματικότητας που περιγράφουν τα υποκείμενα, πρέπει όχι μόνο να δημιουργήσει 

μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης και επικοινωνίας αλλά να τους δίνει την ευκαιρία να 

λειτουργήσουν σύμφωνα με το προσωπικό σύστημα αναφορών τους (Τσιώλης, 2015). 
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  Όπως αναφέρουν οι Denzin & Linkoln (1994), η ποιοτική μέθοδος έρευνας 

προσεγγίζει τα ζητήματα από μια ερμηνευτική σκοπιά ενώ προσανατολίζεται στη 

γνωριμία του κόσμου. Η γνωριμία με τον κόσμο διενεργείται από τον ερευνητή μέσω 

της ποιοτικής έρευνας στα πλαίσια του φυσικού περιβάλλοντος και όχι σε κάποιο 

εργαστήριο. Στη συνέχεια και αφού η μελέτη πραγματοποιηθεί, ο ερευνητής  

προβαίνει σε ανάλυση και επεξήγηση των δεδομένων που ανλήθηκαν ώστε να 

συνάγει συμπεράσματα σχετικά με αυτά. Η έρευνα ποιοτικού τύπου προσεγγίζει το 

ζήτημα μέσα από τη σκοπιά του ερευνητή, ο οποίος εξετάζει και διασαφηνίζει τα 

νοήματα. Η δική του οπτική διατρέχει την μελέτη ενώ εκτελούνται ορισμένες 

καθορισμένες διαδικασίες ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα που θα δώσει απάντηση 

στα ερευνητικά ερωτήματα (Merriam, 2002). 

 Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια σειρά από προκαθορισμένα βήματα, τα 

οποία ακολουθούνται από τον ερευνητή ως έχουν, προκειμένου να συλλεχθούν, 

αναλυθούν και παρουσιαστούν τα δεδομένα . Ωστόσο, τα βήματα αυτά δεν είναι 

αυστηρά όπως στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας αλλά διαθέτουν 

χαρακτηριστικά ευέλικτα. Τα βήματα αποτελούν την αντιληπτική οριοθέτηση της 

ποιοτικής έρευνας, την διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, τον καθορισμό του 

δείγματος μέσω του οποίου θα αντληθούν τα δεδομένα, τη διαδικασία της συλλογής 

των δεδομένων, την ανάλυσή τους αλλά και την παρουσίασή τους (Μαντζούκας, 

2007). 

  Η μέθοδος ποιοτικής έρευνας περιλαμβάνει πλήθος μέσων συλλογής 

δεδομένων. Τις πιο διαδεδομένες μεθόδους αποτελούν η συνέντευξη αλλά και η 

συμμετοχική παρατήρηση από τη μεριά του ερευνητή. Η παρατήρηση, η οποία βοηθά 

στην κατανόηση του υπό εξέταση φαινομένου πραγματοποιείται αρκετά συχνά στην 

ποιοτική έρευνα, όπως βέβαια και η συνέντευξη. Η συνέντευξη, η οποία μπορεί να 

είναι τηλεφωνική ή προσέγγιση με επαφή των δύο μελών, σκοπό έχει τη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσα από την άντληση δεδομένων από τους ίδιους τους 

πρωταγωνιστές της έρευνας, τα άτομα που σχετίζονται ή καθίστανται τα ίδια το υπό 

εξέταση φαινόμενο (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010). Όπως αναφέρουν οι Cohen, & 

Manion (2000), η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο μπορεί να εξυπηρετήσει τρεις 

στόχους: α) να χρησιμοποιηθεί ως κύριο ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή 

σχετικών με την έρευνα πληροφοριών, β) να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των 
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υποθέσεων ή τον προσδιορισμό των μεταβλητών και των σχέσεων μεταξύ τους και γ) 

να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες ερευνητικές μεθόδους. 

 Η συνέντευξη ως ερευνητικό μέσο περιλαμβάνει την απάντηση ερωτήσεων 

από τη μεριά του συνεντευξιαζόμενου σχετικά με ένα ζήτημα που σχετίζεται με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Η διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως στο φυσικό 

περιβάλλον που διενεργείται το υπό εξέταση φαινόμενο. Χαρακτηρίζεται από την 

ενεργό αναστοχαστική συμμετοχή του ερευνητή στην παραγωγή των δεδομένων και 

από την αυξημένη ελευθερία που έχει ο ερωτώμενος (Mason, 2003). Ωστόσο, η 

συνέντευξη διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθείται 

από τον ερευνητή. Έτσι, διαχωρίζεται σε δομημένη συνέντευξη (structured 

interview), ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview) και μη δομημένη 

συνέντευξη (unstructured interview), (Ιωσηφίδης, 2008:112). Ο πρώτος τύπος αφορά 

σε συνεντεύξεις όπου ο ερευνητής έχει καθορίσει αυστηρά τις ερωτήσεις πριν από τη 

διενέργειά της συνέντευξης ενώ οι ερωτήσεις έχουν δοθεί σε αυτή τη μορφή και δεν 

υφίστανται τροποποιήσεις κατά την πραγματοποίησή της. Η συνέντευξη αυτού του 

τύπου είναι περισσότερο αυστηρή, με καθορισμένα όρια που δεν καταλύονται. 

Αντίθετα με τον τύπο αυτό, η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελεί τον πλέον 

διαδεδομένο τύπο συνέντευξης για την άντληση δεδομένων, όπου ο ερευνητής έχει 

προκαθορίσει τις ερωτήσεις, έχει, όμως, τη δυνατότητα να τις τροποποιήσει με βάση 

τις απαντήσεις του συνεντευξιαζόμενου ενώ η συνέντευξη είναι εφικτό να 

διενεργηθεί σε κλίμα συζήτησης ανάμεσα στα δύο μέλη. Η ημιδομημένη συνέντευξη 

σε ένα βαθμό μοιάζει με τη μη δομημένη, ωστόσο, η διαφορά τους έγκειται στο 

γεγονός πως ο ερευνητής στην ελεύθερη συνέντευξη δεν έχει κάνει προεργασία των 

ερωτήσεων σε προηγούμενο στάδιο πριν την επαφή με τον συνεντευξιαζόμενο 

(Βρασίδας, 2014). 

 Στο συγκεκριμένο ερευνητικό εγχείρημα, το είδος της έρευνας που επιλέχθηκε 

να εφαρμοσθεί είναι η ποιοτική έρευνα, ενώ η ημιδομημένη συνέντευξη αποτέλεσε το 

μέσο που επιλέχθηκε για τη συλλογή των δεδομένων. Η επιλογή αυτή 

πραγματοποιήθηκε καθώς εκτιμήθηκε πως η συλλογή δεδομένων μέσω ημιδομημένης 

συνέντευξης θα έδινε την ευκαιρία στα άτομα με κινητική αναπηρία να εκθέσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με το ζήτημα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Η πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας, λοιπόν, εκτιμήθηκε 

πως θα έδινε τη δυνατότητα να εκφραστούν απόψεις σχετικά με το ζήτημα, ενώ 
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καινοτόμα στοιχεία θα ήταν δυνατόν να αναδυθούν μέσα από την έρευνα αυτή. 

Επιπλέον, η χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης ως μέσο άντλησης των δεδομένων 

θα έδινε τη δυνατότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις προκαθορισμένες που, ωστόσο, μπορούσαν να τροποποιηθούν ανάλογα με 

τις απαντήσεις αλλά και τις απαιτήσεις της συζήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, 

εκτιμήθηκε πως τα ερωτήματα θα απαντηθούν σε μια ευχάριστη και χαλαρή 

συζήτηση, η οποία συνκαθορίζεται πάντα από τα δύο μέλη ενώ η έκφραση 

προσωπικής άποψης καθίσταται εφικτό να πραγματοποιηθεί. 

 Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου έρευνας και η αναζήτηση των απαντήσεων 

μέσω της ημιδομημένης συνέντευξης αποτελούν μεθόδους που έχουν επιλεγεί 

προσεκτικά με την εκτίμηση πως ταιριάζουν με τον σκοπό που προσδιορίζει την 

παρούσα έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό  που επιζητείται είναι μια ερμηνευτική 

προσέγγιση των αντιλήψεων των ατόμων με κινητικές αναπηρίες για τη συμβολή της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην επαγγελματική 

τους ένταξη.  

  

5.4. Δείγμα έρευνας  

 Το δείγμα της έρευνας που επιλέχθηκε ώστε να δοθούν απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα, αποτελούν άτομα με κινητική αναπηρία. Συγκεκριμένα, 

επιλέχθηκε να παρουσιασθούν οι απόψεις ατόμων με διαφορετικές  κινητικές 

αναπηρίες και παθήσεις, κατά συνέπεια με διαφορετικό βαθμό και είδος αναπηρίας. 

Επιπλέον, το δείγμα διαφοροποιείται ως προς την ηλικία, το φύλλο και το μορφωτικό 

επίπεδο. Δεδομένης, αφενός της δυσκολίας προσέγγισης του συγκεκριμένου 

πληθυσμού και αφετέρου των περιορισμένων δυνατοτήτων στο σύνολό του να 

παράσχει επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες για τα υπό εξέταση ερευνητικά 

ερωτήματα, η επιλογή του δείγματος έγινε με σκόπιμη δειγματοληψία. Η σκόπιμη 

δειγματοληψία εξασφαλίζει στον ερευνητή τη δυνατότητα  να αντλήσει επαρκείς και 

κατάλληλες πληροφορίες για το υπό εξέταση φαινόμενο ή για τα υπό εξέταση 

ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης ο ερευνητής γνωρίζει πως το σκόπιμα επιλεγμένο 

δείγμα έχει τη δυνατότητα και μπορεί να του δώσει πολυποίκιλη πληροφόρηση  για 

σημαντικά θέματα της έρευνάς του (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).   
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 Σε ότι αφορά στο μέγεθος του δείγματος, στην ποιοτική έρευνα σύμφωνα με 

τον Ιωσηφίδη (2008), δεν υπάρχουν αριθμητικοί περιορισμοί και σταθεροί κανόνες 

ως προς το μέγεθος του δείγματος. Αυτό υπαγορεύεται από τις ανάγκες της εκάστοτε 

έρευνας και τη δυνατότητα που δίνει στον ερευνητή να διερευνήσει τα φαινόμενα που 

μελετά και να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα (Μαντζούκας, 2007). 

 Αναλυτικότερα, στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος δεκαοκτώ (n=18) 

συνολικά άτομα με κινητική αναπηρία, διαφόρων μορφών (π.χ. παραπληγία, 

τετραπληγία κ.ά.), κάποια και με πολλαπλές αναπηρίες, δεκαεφτά (17) εκ των οποίων 

η αναπηρία υφίσταται από γεννήσεως και ενός (1) είναι επίκτητη. Εφτά (7) εκ των 

παραπάνω ατόμων είναι μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών-

Παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης, έξι (6) είναι εξυπηρετούμενοι της Εταιρείας 

Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, τέσσερα (4) είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και ένα (1) εξυπηρετούμενο της ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων) Θεσσαλονίκης. Η ηλικία 

τους κυμαίνεται από 22 έως 50 ετών, το μορφωτικό τους επίπεδο περιλαμβάνει 

αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης έως και κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος 

και στο σύνολό τους είναι άγαμοι. Το δείγμα απαρτίζεται από δέκα (10) γυναίκες και 

οκτώ (8) άνδρες, ενώ οκτώ (8) από αυτούς, τέσσερις (4) γυναίκες και τέσσερις (4) 

άνδρες είχαν ή έχουν εργασιακή εμπειρία. Τα δεκαοκτώ (18) άτομα του δείγματος τα 

οποία έδωσαν τις συνεντεύξεις στην ερευνήτρια απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις 

που τέθηκαν. 

 Η ανομοιογένεια στο δείγμα διασφαλίσθηκε από την ερευνήτρια, καθώς 

τέθηκαν από την αρχή της προσέγγισης  οι προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά 

αυτού, δηλαδή άτομα ενήλικα και των δύο φύλων, όλων των ηλικιών με διαφορετικές 

κινητικές αναπηρίες και διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου.. Το δείγμα 

προσεγγίσθηκε πριν την έναρξη της συνέντευξης με την παρουσίαση του σκοπού του 

συγκεκριμένου ερευνητικού εγχειρήματος και συζήτησης με την ερευνήτρια αλλά και 

διαβεβαίωσης για την τήρηση του απόρρητου και  της ανωνυμίας των ερωτηθέντων. 

Επιπλέον, η διασφάλιση της τήρησης της παρουσίασης των δεδομένων όπως ακριβώς 

διατυπώθηκαν διαβεβαιώθηκε από την ερευνήτρια. 
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5.5. Διεξαγωγή έρευνας 

 Για την εξεύρεση των συμμετεχόντων αρχικά η ερευνήτρια απέστειλε, 

ηλεκτρονικά, αίτημα-ενημερωτικό σημείωμα  προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Παραπληγικών-Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης, την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου 

Ελλάδος, την ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση 

Κατά Πλάκας ώστε να ενημερωθούν οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια 

σχετικά με το σκοπό και τη διαδικασία της επικείμενης έρευνας, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η σχετική άδεια και να ενημερωθούν τα μέλη και οι εξυπηρετούμενοι, 

ώστε να συναινέσουν για τη διεξαγωγή των ατομικών συνεντεύξεων.  

 Με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί, τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου 

Παραπληγικών-Παραρτήματος Θεσσαλονίκης προτάθηκαν από τον πρόεδρο, οι 

εξυπηρετούμενοι της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος προτάθηκαν από την 

ψυχολόγο της Εταιρείας, ο εξυπηρετούμενος της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης 

προτάθηκε από την Κοινωνική Λειτουργό, ενώ η Ελληνική Εταιρία για την 

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας απάντησε αρνητικά στο αίτημα για λόγους διαδικαστικούς, 

εκφράζοντας όμως τη θετική της διάθεση απέναντι σε όποια συνεργασία και 

ερευνητική δράση στο μέλλον.  Στη συνέχεια με τη βοήθεια και την υποστήριξη της 

επιβλέπουσας καθηγήτριας έγινε η προσέγγιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας που πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί.  

 Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με τους υποψήφιους 

συνεντευξιαζόμενους κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με το 

διερευνώμενο θέμα, τον σκοπό, τα αναμενόμενα οφέλη της έρευνας και τη διαδικασία 

της συνέντευξης. Παράλληλα η ερευνήτρια δήλωσε την πρόθεσή της να αποδεχτεί 

τον οποιοδήποτε χώρο θα υποδείκνυαν οι συνεντευξιαζόμενοι για τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων και  δόθηκαν εγγυήσεις για την τήρηση της ανωνυμίας και της 

εχεμύθειας.  Η ανταπόκρισή των υποψήφιων συνεντευξιαζόμενων ήταν πολύ θετική 

και ενθουσιώδης. Οι εξυπηρετούμενοι της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος 

και της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης ενημερώθηκαν αρχικά από την Ψυχολόγο και την 

Κοινωνική Λειτουργό αντίστοιχα και στη συνέχεια από την ερευνήτρια πριν από τη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων, όπου  δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με το διερευνώμενο 

θέμα, τον σκοπό, τα αναμενόμενα οφέλη της έρευνας και τη διαδικασία της 
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συνέντευξης, επίσης δόθηκαν εγγυήσεις για την τήρηση της ανωνυμίας και της 

εχεμύθειας. 

 Σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, έξι (6) διενεργήθηκαν σε 

χώρο της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, μία (1) σε χώρο της ΕΛΕΠΑΠ 

Θεσσαλονίκης, μία (1) στο γραφείο του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών-

Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, τέσσερις (4) σε χώρο του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, τρεις (3) στις οικίες των συνεντευξιαζόμενων, δύο (2) σε χώρους καφέ 

και μία (1) σε χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

 Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από τη διενέργεια 

ημιδομημένων συνεντεύξεων σε ένα ευχάριστο κλίμα συζήτησης και σε ένα αρκετά 

θετικό πλαίσιο συνεργασίας με τα άτομα που συμμετείχαν, ενώ για το λόγο αυτό 

επιτεύχθηκε να αντληθεί πλήθος δεδομένων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλο 

ενδιαφέρον. 

 Η άντληση των δεδομένων βασίστηκε σε ερωτήσεις που η ερευνήτρια είχε 

δημιουργήσει αρχικά αλλά τελικά μετά από τρεις πιλοτικές συνεντεύξεις που 

προηγήθηκαν, τροποποιήθηκαν ως ένα βαθμό.  Όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν μετά και από τη συναίνεση των συνεντευξιαζόμενων και 

τηρήθηκαν σε ξεχωριστά ψηφιακά αρχεία. Μετά την απομαγνητοφώνηση για την 

αποτύπωση των απόψεων των ερωτηθέντων χρησιμοποιήθηκαν κωδικοί, αντί των 

πραγματικών ονομάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο και η ανωνυμία.  

Συγκεκριμένα δόθηκαν οι κωδικοί Σ1 έως και Σ18, όπου το γράμμα δηλώνει τη λέξη 

συνεντευξιαζόμενος/η και ο αριθμός τη χρονική  σειρά που πραγματοποιήθηκε η 

συνέντευξη. 

 

5.6. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 Η ανάλυση των δεδομένων αποτέλεσε  το αμέσως επόμενο στάδιο, ιδιαίτερα 

κρίσιμο και αποφασιστικό κατά τον Ιωσηφίδη (2008), όπου αποτυπώνονται οι 

απόψεις του δείγματος, δίνονται απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα  και 

προκύπτουν συμπεράσματα.  
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 Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη, (2008), η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 

περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες εξαρτημένες η μία από την άλλη, α) ο περιορισμός 

των δεδομένων (data reduction), ποια δεδομένα κατά την κρίση του ερευνητή 

απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα, β)  η παρουσίαση των δεδομένων (data 

display), διαδικασία οργάνωσης της πληροφορίας, γ) ο έλεγχος και η απόδοση 

νοήματος στα δεδομένα (conclusion drawing and verification), δόμηση πλαισίου με 

στόχο την απάντηση των ερευνητικών δεδομένων.  

 Στην ποιοτική έρευνα, όπου συλλέγεται μεγάλος και πλούσιος  όγκος υλικού, 

υπάρχει ποικιλία τρόπων προσέγγισης και ανάλυσής του, άλλοι γενικοί και άλλοι πιο 

συγκεκριμένοι, ανάλογα με το ερευνητικό υλικό και τον αρχικό σχεδιασμό της 

έρευνας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

 

5.6.1. Θεματική ανάλυση 

 Στην παρούσα έρευνα, όπου σκοπός της ήταν η  διερεύνηση των αντιλήψεων 

των ατόμων με κινητική αναπηρία σχετικά με τη σημασία και την αναγκαιότητα της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και το κατά πόσο 

μπορούν να συμβάλουν στην επαγγελματική τους ένταξη, ακολουθήθηκε η θεματική 

ανάλυση, γιατί σύμφωνα με την Attride-Stirling (2001), είναι κατάλληλη όταν ο 

σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας είναι να αποτυπωθούν οι υποκειμενικές 

αντιλήψεις του δείγματος για τις εμπειρίες κοινωνικής ζωής. 

 Η θεματική ανάλυση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην ποιοτική 

έρευνα, σημαντική για το νέο ερευνητή, γιατί παρέχει βασικές δεξιότητες ιδιαίτερων 

προσεγγίσεων ποιοτικής ανάλυσης (Clarke et al., 2015). Η θεματική ανάλυση ως 

μέθοδος στην ποιοτική έρευνα έχει σαν σκοπό να εντοπίσει, να περιγράψει και να 

αναφερθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαναλαμβανόμενων νοηματικών μοτίβων, 

«τα θέματα», τα οποία προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα και είναι σημαντικά 

για την απάντηση των υπό εξέταση ερευνητικών ερωτημάτων (Braun & Clarke 2006). 

Η θεματική ανάλυση επιχειρεί με συστηματικό τρόπο να ανιχνεύσει, να οργανώσει 

και κατανοήσει πρότυπα νοήματος «θέματα» μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων και με 

τον τρόπο αυτό  να δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συλλογικά νοήματα  και 

εμπειρίες (Τσιώλης, 2015). 
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 Πλεονέκτημα της συγκεκριμένης ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι 

χαρακτηρίζεται από ελευθερία και ευελιξία, γιατί η επιλογή της ως μεθόδου 

ανάλυσης δεν προϋποθέτει την υιοθέτηση συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου 

(Braun & Clarke, 2006). Όμως η ελευθερία και η ευελιξία δεν απαλλάσσουν τον 

ερευνητή από την υποχρέωση να πλαισιώσει επιστημονικά την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).   

 Όπως αναφέρουν οι Braun & Clarke (2006), η ασφαλής ανάλυση των 

δεδομένων περιλαμβάνει κινήσεις που διαρθρώνονται σε στάδια. Αρχικά, η 

διαδικασία που πραγματοποιείται οφείλει να είναι δυναμική και όχι στατική ενώ δεν 

χαρακτηρίζεται από αυστηρά όρια. Η θεματική ανάλυση των δεδομένων αποτελεί 

διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται, με τον ερευνητή να έχει τη δυνατότητα ελέγχου 

και επανακαθορισμού των κινήσεών του.  

 Σύμφωνα με τις Braun & Clarke (2006),  η ανάλυση των δεδομένων κινείται 

στα εξής βήματα: 

➢ Γνωριμία με τα δεδομένα που αντλήθηκαν 

➢ Κωδικοποίηση δεδομένων, δημιουργία κωδικών 

➢ Αναζήτηση θεμάτων/υποθεμάτων μέσα από τους πιθανούς συνδυασμούς των 

αρχικών κωδικών 

➢ Επανεξέταση των θεμάτων/υποθεμάτων 

➢ Απόδοση ονομάτων 

➢ Συγγραφή των θεματικών και ανάλυσή τους  

 Το παραπάνω μοντέλο αποτέλεσε τη βάση ανάλυσης των δεδομένων που η 

ερευνήτρια ακολούθησε. Αρχικά, η ερευνήτρια προέβη σε προσεκτική και 

επαναλαμβανόμενη ανάγνωση των δεδομένων ύστερα από την απομαγνητοφώνησή 

τους, προκειμένου να υπάρξει γνωριμία με τα δεδομένα, η πλήρης κατανόησή τους 

και η αναζήτηση νοημάτων και θεμάτων/υποθεμάτων που θα σχετίζονταν με τα υπό 

εξέταση ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι έγινε η πρώτη εξοικείωση με το υλικό των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και μετά από προσεκτική και 

επαναλαμβανόμενη ανάγνωση και γνωριμία με τα δεδομένα διαμορφώθηκε η πρώτη 

εικόνα για τα νοήματα και τα θέματα που σχετίζονταν με τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Στη συνέχεια, έγινε προσεκτική ανάγνωση του κειμένου και εντοπίστηκαν   τα 

σημαντικότερα στοιχεία που αφορούσαν στα δεδομένα που συλλέχθηκαν, 
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προκειμένου να αποδοθεί  σε κάθε απόσπασμά τους ένας εννοιολογικός 

προσδιορισμός και να δημιουργηθούν οι κωδικοί. Οι κωδικός εκφράζει σε συντομία 

το νόημα  που δίνει ο ερευνητής στο συγκεκριμένο τμήμα των δεδομένων (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015:117).   Η ερευνήτρια απέδωσε σε μορφή σχολίων τα σημαντικότερα 

στοιχεία των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων  και υπογράμμισε ότι ορίσθηκε 

από την ίδια ως πιο ουσιώδες και πιο κατάλληλο για την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων και ακολούθησε η απόδοση των κωδικών. Αρχικά δημιουργήθηκε 

μεγάλο πλήθος κωδικών το οποίο χρειάστηκε να εξεταστεί και να επανεξεταστεί. 

Είναι δυνατόν κάποιοι κωδικοί με όμοια χαρακτηριστικά ή νοήματα να 

ομαδοποιηθούν και να σχηματίσουν κατηγορίες ή κωδικούς ανώτερου επιπέδου 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Έτσι, οι αρχικοί κωδικοί ομαδοποιήθηκαν τελικά σε 

ογδόντα τέσσερις (84). Στο αμέσως επόμενο στάδιο, αναζητήθηκαν πιθανά 

θέματα/υποθέματα συνδυάζοντας διαφορετικούς κωδικούς. Τα θέματα συνδυάζουν 

ομάδες κωδικών που έχουν συνοχή μεταξύ τους κατά την κρίση του ερευνητή ο 

οποίος έχει αυστηρά μελετήσει το απομαγνητοφωνημένο υλικό και έχει εντοπίσει τα 

στοιχεία που κάνουν διαφορετικές ιδέες να έχουν μεταξύ τους νόημα. Μέσα από αυτή 

τη διαδικασία  αναδύθηκαν  δεκατρία (13) θέματα/υποθέματα. Μετά από 

αλλεπάλληλες ομαδοποιήσεις και με οδηγό τα ερευνητικά ερωτήματα, 

δημιουργήθηκαν τρεις (3) θεματικές κατηγορίες.  Το υλικό σε επόμενο στάδιο 

επανεξετάστηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί η νοηματική συνοχή των κωδικών 

εντός των θεμάτων και ταυτόχρονα να είναι ξεκάθαροι οι διαχωρισμοί μεταξύ των 

θεμάτων. Αφού διαπιστώθηκε η συνοχή των θεμάτων/υποθεμάτων δημιουργήθηκε ο 

θεματικός χάρτης και ονοματίστηκαν τα θέματα/υποθέματα. Ακολούθησε το τελικό 

στάδιο που αφορά στην τελική ανάλυση και συγγραφή των ευρημάτων η οποία 

παρατίθεται στο επόμενο κεφάλαιο του πονήματος.  

 

5.6.1. Θεματικός χάρτης 

 Στο θεματικό χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται και συνοψίζονται τα 

συνολικά ερευνητικά ευρήματα. Στο θεματικό χάρτη παρουσιάζονται οι θεματικές 

κατηγορίες, τα θέματα/υποθέματα καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. 
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 Οι θεματικές κατηγορίες που αναδύθηκαν μετά την καταγραφή, κατανόηση 

και ανάλυση των δεδομένων όπως εμφανίζονται στον θεματικό χάρτη είναι: 

• Εργασία (απόψεις των συμμετεχόντων για την εργασία) 

• Συ.Ε.Π. (απόψεις των συμμετεχόντων για συμβολή της Συ.Ε.Π. στην 

επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία) 

• Πολιτεία (απόψεις των συμμετεχόντων για το ρόλο της πολιτείας στην 

επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία) 

Τα θέματα/υποθέματα που αναδύθηκαν μετά την καταγραφή, κατανόηση και 

ανάλυση των δεδομένων όπως εμφανίζονται στον θεματικό χάρτη είναι: 

• Ψυχολογικός-προσωπικός τομέας (επιπτώσεις της εργασίας σε ψυχολογικό-

προσωπικό επίπεδο) 

• Κοινωνικός τομέας (προσφορά της εργασίας στον κοινωνικό τομέα) 

• Οικονομικός τομέας (προσφορά της εργασίας στον οικονομικό τομέα) 

• Άλλες απολαβές (πολλαπλά οφέλη) 

• Η σημασία και η αναγκαιότητα της Συ.Ε.Π. για άτομα με κινητική αναπηρία  

(υποστήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο) 

• Παράμετροι συμβολής της Συ.Ε.Π. στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων 

με κινητική αναπηρία  

▪ Αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση 

▪ Εκπαιδευτική-επαγγελματική πληροφόρηση και λήψη απόφασης 

▪ Υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην αγορά εργασίας 

▪ Προϋποθέσεις και κριτήρια Συ.Ε.Π. και άλλες παράμετροι συμβολής 

• Ρόλος της πολιτείας και άτομα με κινητική αναπηρία (γενικότερα και 

ειδικότερα στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία) 

• Προβλήματα-ελλείψεις (σε σχέση με τα άτομα με κινητική αναπηρία και την 

επαγγελματική τους ένταξη) 

• Προτάσεις για επαγγελματική ένταξη ατόμων με κινητική αναπηρία  
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5.7. Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 Οι έννοιες της εγκυρότητας (validity) και της αξιοπιστίας (reliability) της 

έρευνας σχετίζονται κυρίως με την ποσοτική έρευνα αλλά, θα λέγαμε, όχι μόνο με 

αυτή. Οι έννοιες αυτές είναι χρήσιμες και έχουν επίσης αξία και για τις ποιοτικές 

έρευνες, αν και ο χαρακτήρας τους διαφέρει σημαντικά από αυτό των ποσοτικών 

ερευνών (Ιωσηφίδης, 2008:269). 

 Με την έννοια της εγκυρότητας εννοούμε αν μετράμε αυτό που πραγματικά 

θέλουμε να μετρήσουμε, ενώ με την έννοια της αξιοπιστίας εκφράζεται η ακρίβεια 

των ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών, το πόσο δηλαδή αξιόπιστα και ακριβή είναι 

τα δεδομένα που μετράμε.  

 Στην ποιοτική έρευνα, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη, (2008) η εγκυρότητα 

αναφέρεται στο βαθμό αντιστοίχησης των ερευνητικών σκοπών και ερωτημάτων με 

τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας. Οι κρίσεις που αφορούν στην 

εγκυρότητα της έρευνας είναι κρίσεις για το αν μετράει ή εξηγεί αυτό που ισχυρίζεται 

ότι μετράει ή εξηγεί  (Mason, 2003:329). Η εγκυρότητα στην ποσοτική έρευνα 

στηρίζεται στην λογική και στα στατιστικά αποτελέσματα, στην ποιοτική έρευνα δεν 

μπορεί να υπάρχει τέτοια προσέγγιση. Για τη Mason (2003) η εγκυρότητα της 

έρευνας κρίνεται μέσα από την εγκυρότητα των μεθόδων παραγωγής των δεδομένων 

και την εγκυρότητα της ερμηνεία τους, οι οποίες αποδεικνύονται μέσα από την 

προσεκτική αναπαράσταση του δρόμου που ακολούθησε ο ερευνητής για την 

επίτευξή τους.  

  Η αξιοπιστία αναφέρεται στον μεθοδολογικό σχεδιασμό και την ισχύ του, 

στην ποιότητα των δεδομένων που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκειά της καθώς και στο 

κατά πόσο αυτός ο σχεδιασµός και τα δεδομένα οδηγούν σε αξιόπιστα ευρήµατα, υπό 

την έννοια ότι αναπαριστούν την πραγματικότητα (Lincoln, 2001). Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αξιοπιστία σύμφωνα με τη Mason (2003:329), θα πρέπει ο ερευνητής 

να διασφαλίσει πως η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων δεν είναι απλώς 

κατάλληλη για τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και ότι ήταν διεξοδική, 

έντιμη και ακριβής. 

 Επομένως, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στο χώρο της ποιοτικής έρευνας 

μπορούν να διασφαλισθούν μέσω ικανοποίησης συγκεκριμένων κριτηρίων συνέπειας 
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σε όλα τα στάδιά της, καθώς και μέσω της περιγραφής των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 Στην παρούσα έρευνα διασφαλίσαμε την εγκυρότητα και αξιοπιστία σε όλα τα 

στάδια. Στο στάδιο σχεδιασμού της έρευνας, με τη διενέργεια τριών πιλοτικών 

συνεντεύξεων, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα να εντοπιστούν  λάθη και 

παραλήψεις στον οδηγό συνέντευξης, προκειμένου να βελτιωθεί και να ανταποκριθεί 

στους σκοπούς της έρευνας. Στο στάδιο συλλογής των δεδομένων, με την προσωπική 

παρουσία της ερευνήτριας η οποία ανέφερε το σκοπό της έρευνας και έδωσε τις 

κατάλληλες διευκρινήσεις στους συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία των 

συνεντεύξεων. Στο στάδιο ανάλυσης των δεδομένων όπου η διαχείρισή τους έγινε με 

τρόπο αντικειμενικό και αποφεύχθηκε η υποκειμενική ερμηνεία τους. 

 

5.8. Θέματα ηθικής και δεοντολογίας 

 Οι  ταχύτατες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα σήμερα, αναδεικνύουν 

πολλαπλά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας (ethics) όπως τα όρια της έρευνας, η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, η χρήση ή ακόμη και η κατάχρηση των 

αποτελεσμάτων, κ.ά. Η ηθική και η δεοντολογία αποτελούν μέρος της έρευνας τόσο 

της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής, από τη σύλληψη της ερευνητικής ιδέας έως την 

εξαγωγή και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της.  

 Στην ποιοτική έρευνα τα ζητήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της 

άμεσης επαφής του ερευνητή με στοιχεία της ζωής των κοινωνικών υποκειμένων 

(Ιωσηφίδης, 2008). Προτεραιότητα του ερευνητή θα πρέπει να είναι η προστασία της 

ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας και ο σεβασμός των υποκειμένων που 

παίρνουν μέρος στην έρευνα. Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα επιβάλλουν 

περιορισμούς  και κανόνες στη διεξαγωγή της ποιοτικής  έρευνας που εστιάζονται 

κυρίως στο πως οι ερευνητές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα άτομα που 

συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία όπως αναφέρει η Traianou (2014, στο 

Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

 Κώδικες δεοντολογίας διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας έχουν επεξεργαστεί 

η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, η Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία, το Εθνικό 
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Κέντρο Τεκμηρίωσης, πολλά Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, κ.ά. Η βασική αρχή ηθικής  και δεοντολογίας αφορά στο σεβασμό στο 

πρόσωπο των υποκειμένων της έρευνας, οπότε και θα πρέπει να συμμετέχουν μετά 

από τη συγκατάθεσή τους στην έρευνα, να αντιμετωπίζονται ισότιμα, να 

εξασφαλίζεται η ανωνυμία τους, να προστατεύονται από τυχόν βλάβες από τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα κ.ά. Πέρα όμως από κάθε ηθικό και δεοντολογικό 

κώδικα και κάθε ηθική και δεοντολογική αρχή, η διασφάλιση της ηθικής και  της 

δεοντολογίας μιας έρευνας εξαρτάται από τον ίδιο τον ερευνητή και από τον δικό του 

κώδικα αξιών. 

 Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές 

ηθικής και δεοντολογίας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης από την ερευνήτρια αφού 

ενημερώθηκα οι συμμετέχοντες για το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, η έρευνα 

διενεργήθηκε σε ευχάριστο κλίμα, αντιμετωπίστηκαν ισότιμα και με σεβασμό, 

τηρήθηκε η ανωνυμία τους καθώς και άλλες ηθικές και δεοντολογικές αρχές. 
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Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα έρευνας  

6.1. Αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων 

 Το τελευταίο στάδιο της θεματικής ανάλυσης όπως αυτό περιγράφεται από τις 

Braun & Clarke (2006),  αποτελεί η συγγραφή και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων αποδόθηκαν, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, ογδόντα τέσσερις (84) κωδικοί και θέματα/υποθέματα 

δημιουργήθηκαν δεκατρία (13) θέματα/υποθέματα. Μετά από περεταίρω 

ομαδοποίηση προέκυψαν τρεις (3) θεματικές κατηγορίες: «Εργασία», «Συ.Ε.Π.», 

«Πολιτεία». Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

των δεδομένων. Επιχειρείται η κατά το δυνατόν αυτούσια απόδοση των απόψεων  

των συνεντευξιαζόμενων και παράλληλα η προσέγγισή τους γίνεται με κριτική 

διάθεση.  Η παράθεση των απόψεων γίνεται με τη χρήση κωδικών αντί των ονομάτων 

των ερωτηθέντων, για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους και την τήρηση των 

κανόνων δεοντολογίας της έρευνας.    

 

6.1.1. Πρώτη θεματική κατηγορία: Εργασία 

 Οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, καταγράφτηκαν,  

ομαδοποιήθηκαν, αποδόθηκαν κωδικοί και δημιουργήθηκαν τέσσερα θέματα από τα 

οποία προέκυψε η πρώτη θεματική κατηγορία. Όλες οι απόψεις  συγκλίνουν στο ότι η 

εργασία  προσφέρει θετικά στοιχεία και πλεονεκτήματα που σχετίζονται με το 

ψυχολογικό-προσωπικό τομέα, πλεονεκτήματα που αφορούν στον οικονομικό και 

κοινωνικό τομέα αλλά και ποικίλες άλλες απολαβές. 

6.1.1.1. Ψυχολογικός- προσωπικός τομέας 

 Η συμβολή της εργασίας σε ψυχολογικό-προσωπικό επίπεδο τονίστηκε από 

πολλούς ερωτηθέντες. Η εργασία μπορεί να επιδράσει θετικά στο άτομο, να τονώσει 

την αυτοπεποίθησή του και μάλιστα αμέσως με την επαγγελματική ένταξη, να τον 

οδηγήσει στην αυτοπραγμάτωση Χαρακτηριστικά αναφέρουν συνεντευξιαζόμενοι: 

«Αυτοπεποίθηση. Τονώνει την αυτοπεποίθηση, λες και εγώ κάπου χρησιμεύω.» 

(Σ12), «Η τόνωση της αυτοπεποίθησης ξεκινά με την εισαγωγή στην αγορά 
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εργασίας.» (Σ11), «Πέρα από το βιοποριστικό κομμάτι έχει να κάνει με την 

αυτοπραγμάτωση, πέρα από το ότι σε γεμίζει νιώθεις σημαντικός, προσφέρεις, 

αναπτύσσεσαι» (Σ18). Παράλληλα, η εργασία δεν διαθέτει μόνο αυτή την επιρροή, 

καθώς δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να προσφέρει, ενώ συχνά ασχολείται με αυτό 

που έχει σπουδάσει, όπως αναφέρεται από κάποιο άτομο: «Σου δίνει χαρά όταν 

ασχολείσαι με αυτό που έχεις σπουδάσει, γιατί δεν συμβαίνει και πάντα αυτό πλέον.  

Σου δίνει χαρά ότι προσφέρεις στην κοινωνία, ότι κάτι κάνεις....» (Σ7). Σε παρόμοιο 

τόνο, άλλο άτομο αναφέρει:  «Είναι χαρά γιατί σου δίνει την ευκαιρία να ασκήσεις 

αυτό που ουσιαστικά θέλησες να κάνεις, είναι προσφορά,  είναι ότι μπορώ να 

μεταδώσω αυτό που έχω» (Σ13). 

 Όπως προκύπτει από τα δεδομένα,  η εργασία προσφέρει προσωπική 

ικανοποίηση και ευχαρίστηση.  Σχετικές αλλά και πολύ χαρακτηριστικές είναι οι 

τοποθετήσεις: «Εγώ θα επιθυμούσα να δουλέψω για να νιώθω καλά με τον εαυτό 

μου.» (Σ14), «Το χαίρεσαι. Γιατί αν δεν το χαιρόμουνα δεν θα το έκανα.» (Σ15), «το 

χαίρεσαι Παράλληλα, μια άλλη άποψη θέλει την εργασία το μέσο εκείνο που 

προσφέρει γνώσεις στο άτομο ενώ μπορεί να φθάσει και σε προσωπική ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Μπορείς να προσφέρεις, να μάθεις,  να αναπτύξεις και 

άλλους τομείς» (Σ13), παρόμοια, ερωτηθείς με 20 χρόνια προϋπηρεσία αναφέρεται 

στην δυνατότητα εξέλιξης του ατόμου από την εισαγωγή του στην αγορά εργασίας 

αφού αναφέρει: «Είναι πολύ καλό. Φεύγεις από το σπίτι, το μυαλό ανοίγει, γνωρίζεις 

πράγματα» (Σ11). 

 Η προσφορά της εργασίας στο άτομο, ωστόσο, δεν σταματά εκεί σύμφωνα με 

τις απαντήσεις που δόθηκαν. Η απόδοση θάρρους στον εργαζόμενο είναι μια ακόμα 

θετική επιρροή της εργασίας, όπως αναφέρθηκε  από συνεντευξιαζόμενο που μάλιστα 

δεν έχει εργασθεί έως τώρα: «...αυτοεξυπηρέτηση, προσφέρει θάρρος…» (Σ12),  

παράλληλα, τονίζεται η σημασία της απόδοσης αυτονομίας: «Προσφέρει αυτονομία 

γενικότερα, το σημαντικότερο…» (Σ18). Η πολυποίκιλη και τεράστια ικανοποίηση 

από την εργασία τονίζεται σχεδόν από όλους τους συνεντευξιαζόμενους, ενδεικτικά, 

αναφέρουν μερικοί : «Νιώθεις μεγάλη ικανοποίηση από την εργασία…» (Σ6), «Η 

εργασία προσφέρει πολλά, είναι τεράστια ικανοποίηση.» (Σ10), «Νιώθεις καλά, 

ικανοποιείσαι.» (Σ17).  
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6.1.1.2. Κοινωνικός τομέας 

 Πέρα από τα οφέλη σε ψυχολογικό-προσωπικό επίπεδο, που τονίστηκαν από 

τους ερωτηθέντες, η εργασία κατά την άποψή τους επηρεάζει επίσης την 

κοινωνικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση. Έτσι, με την είσοδό του στην αγορά 

εργασίας το άτομο γίνεται πιο κοινωνικό όπως αναφέρεται στη συνέχεια από άτομο 

το οποίο παραθέτει: «…ότι θα γίνεις πιο καλός άνθρωπος, πιο κοινωνικός..» (Σ6). 

Παρόμοια άποψη εκφράζει και άλλος ερωτηθείς, ο οποίος αναφέρεται στην 

κοινωνικότητα ως θετικό της εργασίας: «Βοηθάει στην κοινωνικότητα.» (Σ9), αλλά 

και στην κοινωνική ενσωμάτωση όπως αναφέρουν κάποιοι άλλοι: «Με την εργασία 

ενσωματώνεσαι κοινωνικά, γίνεσαι ισότιμο μέλος.» (Σ10), «…ενσωμάτωση...» (Σ12)  

 Επίσης, η κοινωνική αποδοχή και καταξίωση αποτελούν σημαντικά θετικά 

αποτελέσματα της εργασίας για ένα  άτομο με κινητική αναπηρία. Όπως αναφέρεται 

από άτομο με χρόνια προϋπηρεσίας: «Καταξίωση καταρχήν στο γενικό σύνολο.  

Όταν δούλευα αισθανόμουν ότι δεν είχα αναπηρία, ότι είχα την αποδοχή του 

κόσμου.. ήμουν ισχυρή και από εκεί συνέχισα να είμαι ισχυρή μέχρι σήμερα. ένιωθα 

ότι είχα τα πόδια μου.» (Σ17). Επιπλέον, η εργασία φαίνεται πως διδάσκει στα άτομα 

με κινητική αναπηρία την κοινωνική επαφή, αφού κάποιες απόψεις αναφέρονται σε 

αυτήν ως απόρροια από την ένταξη στον εργασιακό στίβο: «Γνωρίζεις την αγάπη, 

άλλους  ανθρώπους, το πως μιλάς σε κάποιον…σε έναν άλλον…πως 

συμπεριφέρεται.» (Σ4), «Επικοινωνείς με άλλους, έχεις κοινωνική επαφή όταν 

εργάζεσαι.» (Σ16) 

 

6.1.1.3. Οικονομικός τομέας 

 Η οικονομική ανεξαρτησία και αυτονομία, πέρα από τα ατομικά και 

κοινωνικά οφέλη, τονίστηκε από το σύνολο των ερωτηθέντων. Η εργασία προσφέρει 

την οικονομική δυνατότητα στο άτομο με αναπηρία να είναι ανεξάρτητο, όπως 

αναφέρει ερωτηθέν άτομο με προϋπηρεσία: «Σου προσφέρει ανεξαρτησία 

οικονομική, χρήματα.» (Σ11). Την ίδια άποψη διατυπώνει άλλο άτομο: «Ναι, είσαι 

αυτόνομος, οικονομική άνεση.» (Σ17). Με την άποψη αυτή συμφωνούν και άλλοι 

ερωτηθέντες: «Ναι σίγουρα έχει τα δικά του χρήματα...» (Σ7), «οικονομική 

αυτονομία» (Σ6), ενώ τονίζεται και η δυνατότητα μέσω των οικονομικών απολαβών 
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να προσφέρει κάποιος μέσα στην οικογένεια: «Είναι σημαντική γιατί έχεις δικό σου 

χαρτζιλίκι. Είναι διαφορετικά. Υπάρχει και μια βοήθεια μέσα στην οικογένεια.» (Σ3). 

 

6.1.1.4. Άλλες απολαβές 

 Επιπλέον η ένταξη στον εργασιακό στίβο μπορεί να προσφέρει και άλλα 

θετικά στα άτομα με κινητική αναπηρία, στα οποία αναφέρονται αρκετοί από τους 

ερωτηθέντες. Μια απάντηση χαρακτηρίζει την εργασία ως διέξοδο για τα άτομα με 

κινητική αναπηρία: «Η εργασία ειδικά σε εμάς μπορεί να είναι και μια διέξοδος για 

να μην κάθεσαι στο σπίτι όλη μέρα.» (Σ7), ενώ παρόμοια άποψη παρουσιάζει την 

εργασία ως ένα μέσο για να απασχοληθεί, να περάσει το χρόνο του ένα άτομο με 

κινητική αναπηρία: «Περνάει πιο εύκολα και πιο γρήγορα την ώρα του. 

Κουράζεται..» (Σ5), «Έχεις με κάτι να απασχολείσαι.» (Σ16). Παράλληλα, ένας από 

τους ερωτηθέντες, παραθέτει: «Για μένα η δουλειά είναι ζωή.  Θέμα επιβίωσης 

οικονομικό δεν έχω. Αλλά σαν άνεργος δεν μπορώ να σκοτώσω την ώρα μου» (Σ9) 

τονίζοντας έτσι τη σημασία της εργασίας και απασχόλησης για τα άτομα που 

παρουσιάζουν κινητική αναπηρία. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις από κάποια 

άτομα εκφράζοντας τη σημαντικότητα της εργασίας, δίνοντάς της διάφορες 

διαστάσεις: «Ένα παράθυρο στη ζωή, έξω από τον κύκλο μας, που ανοίγει και το 

μυαλό αν θέλεις, που σε βοηθάει να ακονίσεις λίγο το μυαλό σου.» (Σ10), «…θα μου 

πρόσφερε ζωή» (Σ14), «Καταρχήν προσφέρει, αν και δεν έχω εργαστεί ποτέ μου, 

προσφέρει ελευθερία, προσφέρει ικανοποίηση για αυτό που κάνεις. Προσφέρει το 

σημαντικότερο δώρο, την ελευθερία.» (Σ15), «Αν θέλεις, το βλέπω και σαν 

διασκέδαση.» (Σ13). 

 

6.1.2. Δεύτερη Θεματική κατηγορία: Συ.Ε.Π. 

 Αφού η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις των συμμετεχόντων, στη συνέχεια 

αναγνώστηκαν, μελετήθηκαν ομαδοποιήθηκαν και αποδόθηκαν κωδικοί, 

δημιουργήθηκαν δύο θέματα τα οποία απαρτίζουν τη δεύτερη θεματική κατηγορία. 

Το πρώτο θέμα αφορά στη σημασία και την αναγκαιότητα της Συ.Ε.Π. προκειμένου 

τα άτομα με κινητική αναπηρία να υποστηριχτούν και να ενταχτούν επαγγελματικά. 
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Το δεύτερο αφορά στις παραμέτρους συμβολής της Συ.Ε.Π. προκειμένου τα άτομα με 

κινητική αναπηρία να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο θέμα 

αποτελείται από τέσσερα υποθέματα: την αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και 

ενδυνάμωση, την εκπαιδευτική-επαγγελματική πληροφόρηση και λήψη απόφασης, 

την υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην αγορά εργασίας, τις προϋποθέσεις και 

κριτήρια που πρέπει να ισχύουν προκειμένου η Συ.Ε.Π. να πετύχει τους στόχους της, 

καθώς και άλλες παραμέτρους συμβολής.  

 

6.1.2.1. Η σημασία και η αναγκαιότητα της Συ.Ε.Π. για άτομα με 

κινητική αναπηρία 

 Οι συνεντευξιαζόμενοι τοποθετούνται σχετικά με την αναγκαιότητα και 

σημασία της Συ.Ε.Π. για τα άτομα με κινητική αναπηρία και την επαγγελματική τους 

ένταξη. Η σημασία της Συ.Ε.Π., σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν,  είναι 

πολύ μεγάλη για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία, και 

αναγκαία προκειμένου αυτή να επιτευχθεί. Συγκεκριμένα, κάποια άτομα δήλωσαν 

πως οι υπηρεσίες αυτές είναι πολύ σημαντικές αρκεί να είναι εύκολο να τις βρει ένα 

άτομο με αναπηρία: «Γενικά είναι πολύ καλό να υπάρχουν οι υπηρεσίες για άτομα με 

αναπηρίες. Αλλά πρέπει να υπάρχει απλόχερα . Δηλαδή πρέπει να το ψάξουμε εμείς 

οι ίδιοι. Είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό οι υπηρεσίες αυτές από ότι θα έπρεπε.» 

(Σ12). Άλλα άτομα απάντησαν πως όντως είναι χρήσιμες ώστε να βοηθήσουν τα 

άτομα με κινητική αναπηρία: «Ναι θα ήταν σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες δομές. 

Θα μπορούσε να πηγαίνει ελεύθερα ένα άτομο με κινητικές αναπηρίες.» (Σ2), 

«Βεβαίως. Οτιδήποτε γίνει μπορεί  να βοηθήσει ειδικά κάποιες ομάδες.» (Σ8).  

Παρόμοια, κάποια άτομα από τους ερωτηθέντες παραθέτουν: «Είναι σημαντικό να 

έχεις βοήθεια από κάποιους, μπορείς να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα, να πάρεις 

αποφάσεις για αυτό που θες να σπουδάσεις, για το επάγγελμα που θες να κάνεις.» 

(Σ7), «Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ρωτήσεις κάποιον κάποια 

πράγματα σχετικά με αυτά που θες να κάνεις. Κάποιος να με κατευθύνει ας πούμε..» 

(Σ13), και το ίδιο άτομο συνεχίζει: «…νομίζω σε όλους τους τομείς μπορούν να 

βοηθήσουν…» (Σ13), επίσης στο ίδιο πνεύμα και άλλη άποψη: «Είναι σημαντικό να 

υπάρχουν μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να δουλεύουν…» (Σ14). Ένας ακόμα από 

τους ερωτηθέντες, τονίζει: «Εγώ θα προτιμούσα να υπήρχαν παντού σε όλη την 
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Ελλάδα αυτές οι υπηρεσίες. Θα βοηθούσαν.» (Σ4), ενώ μια ακόμα άποψη 

διατυπώνεται ως εξής: «Σίγουρα βοηθάει. Κάποια άτομα φοβούνται να βγουν να 

δουλέψουν.» (Σ16), «Μπορεί να βοηθήσει πολύ τα άτομα να ενσωματωθούν 

επαγγελματικά…. μόνο του δεν μπορεί. Θέλει βοήθεια από ειδικούς.» (Σ15). 

 Τη χρησιμότητα των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού εκφράζουν και άλλοι ερωτηθέντες. Ένας από αυτούς τονίζει πως 

οι υπηρεσίες αυτές δεν λαμβάνονται τόσο υπόψη από τον κόσμο παρά τη σημασία 

τους. Όπως αναφέρει: «Νομίζω ότι οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. χρειάζονται έναν καλό 

διαφημιστή γιατί είναι πολύ χρήσιμες  αλλά οι υπηρεσίες λαμβάνονται ως ανούσιες. 

Όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη κάποιου μπορούν να βοηθήσουν.» (Σ18). 

Άλλο άτομο παραθέτει σχετικά: «Απαραίτητη. Αν γίνει σωστά τα πράγματα θα 

γίνουν πολύ καλύτερα.» (Σ17), ενώ άλλοι συνεντευξιαζόμενοι τονίζουν: «Εγώ δεν τις 

γνώριζα αυτές τις υπηρεσίες. Βλέπω πως είναι μια πολύ ωραία ιδέα που ευτυχώς 

έγινε πράξη, έστω και αργά» (Σ8). 

 Τα άτομα με κινητική αναπηρία φαίνεται, σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

δίνουν, πως έχουν ανάγκη από υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, προκειμένου να υποστηριχθούν, ώστε να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά. Την παρακάτω άποψη παραθέτουν συνεντευξιαζόμενοι: «Θα έπρεπε 

να υπήρχαν παντού αυτές οι υπηρεσίες. Είναι πολύ αναγκαίες ειδικά για τα άτομα με 

αναπηρία. Θα βοηθούσαν να βρουν δουλειά.» (Σ5), «Είναι μία διαδικασία σημαντική, 

που στηρίζει το άτομο σε γνωριμία με τον εαυτό του και την αποκατάστασή του στην 

αγορά εργασίας. Είναι πολύ αναγκαία» (Σ3), «Βεβαίως, είναι σημαντικές. Για τον 

εργασιακό χώρο» (Σ4), «Είναι σημαντικό και αναγκαίο να υπάρχουν στο σχολείο στα 

Πανεπιστήμια, μπορούν να βοηθήσουν την εκπαίδευση, τις σπουδές, τις ευκαιρίες 

εργασίας.» (Σ18).  Η ίδια άποψη διατυπώνεται και από άλλο άτομο σε ερώτηση αν 

χρειάζεται η υποστήριξη σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα άτομα με 

κινητική αναπηρία: «Βεβαίως όπως και την ψυχολογική. Άνθρωποι είμαστε.» (Σ1). 

Παρόλα ταύτα, η άποψη περί μη χρησιμότητας των υπηρεσιών παρουσιάζεται από 

έναν από τους ερωτηθέντες «Πιστεύω τίποτα. Γιατί έχω κάνει τόσες συμβουλευτικές 

και το βιογραφικό το έχω κάνει» (Σ9), ωστόσο, η χρησιμότητα τους υποστηρίχθηκε 

στη συνέχεια υπό προϋποθέσεις και σε θέματα επαγγελματικής ένταξης: «Το κάτι 

παραπέρα. Θέσεις εργασίας. Να κάνουμε μια επιχείρηση.» (Σ9). 
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6.1.2.2. Παράμετροι συμβολής της Συ.Ε.Π. στην επαγγελματική 

ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία 

 Στη συνέχεια, παρατίθενται απόψεις που αφορούν στα επιμέρους στοιχεία 

μέσω των οποίων, κατά την άποψη των συνεντευξιαζόμενων, η Συ.Ε.Π. μπορεί να 

συμβάλλει στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία.  

 

6.1.2.2.1. Αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση 

  Ένα από τα στοιχεία που τονίστηκαν ιδιαίτερα από τα άτομα με κινητική 

αναπηρία, σε ότι αφορά στη συμβολή της Συ.Ε.Π. στην επαγγελματική τους ένταξη 

είναι η δυνατότητα διερεύνησης του εαυτού, και η επίτευξη υψηλού βαθμού 

αυτογνωσίας. Οι ικανότητες και δεξιότητες, οι αξίες, τα ενδιαφέροντα και τα θέλω θα 

πρέπει να αποτελούν γνώμονα επαγγελματικής επιλογής και ένταξης για τα άτομα με 

κινητική αναπηρία, όπως τονίζεται:  «… να επιλέξω το σωστό τομέα επαγγελματικής 

αποκατάστασης… δηλαδή όχι που μου είπαν έλα να δουλέψεις σαν τραπεζοκόμος. 

Εγώ θέλω μόνο δουλειά γραφείου, πρωτόκολλο, γραφομηχανή, αυτές είναι οι 

δυνατότητές μου.» (Σ6) και συνεχίζει το ίδιο άτομο: «…θα βοηθούσε να επιλέξουν 

αυτό που πραγματικά θέλουν.» (Σ6).  Στο ίδιο κλίμα και η επόμενη άποψη όπου 

τονίζει τη σημασία  της γνώσης των ικανοτήτων και ν ενδιαφερόντων για την επιλογή 

απασχόλησης: «Πρώτα, πρώτα να λάβουμε υπόψη μας την αναπηρία, το ποσοστό, τι 

θα τον ενδιέφερε με τι θα ήθελε να ασχοληθεί.» (Σ1). Η γνώση του εαυτού κομβικό 

σημείο της προσφοράς της Συ.Ε.Π στην επαγγελματική ένταξη για κάποιον 

ερωτώμενο: «Μπορεί να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να υποστηριχτεί, να 

εντοπίσει τα δυνατά του σημεία.» (Σ3), επιπλέον όπως αναφέρεται από άλλο άτομο: 

«Είναι πολύ σημαντικό το άτομο να γνωρίζει τι θέλει να κάνει, πιο επάγγελμα ή αν 

δεν γνωρίζει, να καταλήξει κάπου με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, της υπηρεσίας γιατί 

τα άτομα έχουν θέμα.» (Σ13). Σε παρόμοιο πλαίσιο, η διερεύνηση των ικανοτήτων 

των ατόμων με κινητική αναπηρία είναι ανάγκη να πραγματοποιείται στις υπηρεσίες 

αυτές αφού σε μια από τις συνεντεύξεις αναφέρεται:  «Σε βοηθάει να καταλάβεις τις 

δυνατότητές σου καλύτερα, σε ποιο τομέα θα είσαι καλύτερος με βάση την αναπηρία, 

σε βοηθάει…. Μαθαίνεις τον εαυτό σου, τι θα ήτας καλό για σένα ως προσωπικότητα 

να ασχοληθείς. Βοηθάει ειδικά εμάς που έχουμε αναπηρία και δυσκολευόμαστε σε 
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κάποια αντικείμενα.» (Σ7) και συνεχίζοντας προσθέτει ο συνεντευξιαζόμενος: «… να 

καταλήξεις καλύτερα σε μια δουλειά που σε γεμίζει.» (Σ7. Η αυτογνωσία, η 

διερεύνηση του εαυτού, των ενδιαφερόντων, των επιθυμιών τονίζεται χαρακτηριστικά 

και από τις επόμενες τοποθετήσεις των ερωτηθέντων: «Να καταλάβει το άτομο τι 

θέλει.» (Σ12), το ίδιο άτομο συνεχίζει «…θα βοηθούσε στο να κάνει και να 

ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό που θέλει και αγαπάει» (Σ12), «Θα βοηθούσε αυτή 

η υπηρεσία το άτομο να γνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του για να 

εργαστεί.» (Σ5), «Να βοηθήσουν το άτομο με την κινητική αναπηρία που θέλει να 

εργαστεί, ποια είναι τα ενδιαφέροντα του και να του δείξουν το δρόμο.» (Σ17), 

«…και στο σχολείου υπήρχαν διάφορες δραστηριότητες αυτεπίγνωσης, δεν ξέρω πώς 

να το πω… πρέπει να μάθει το άτομο τα δυνατά και τα αδύνατά του σημεία.» (Σ18). 

 Η έλλειψη αυτοπεποίθησης που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με 

κινητική αναπηρία και η ανάγκη ενίσχυσής οδήγησε πολλά ερωτώμενα άτομα να 

τονίσουν μέσα από τις απαντήσεις τους τη σημαντικότητά των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. ως 

προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να διεκδικήσουν τη θέση τους στην εργασία  

και το κοινωνικό γίγνεσθαι: «Η συμβουλευτική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, με 

βοηθάει πάρα πολύ, αυτό, να με συμβουλεύει ο άλλος, και πιστεύω πιο πολύ στον 

εαυτό μου.» (Σ2), «Ναι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αποκτάς αυτοπεποίθηση, βγαίνεις 

στη δουλειά στην κοινωνία.» (Σ3), «Μπορεί να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου.» 

(Σ9). Στο ίδιο κλίμα και οι απόψεις των επόμενων ερωτώμενων: « Ναι είναι πολύ 

καλό να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου.» (Σ11), «Ψυχολογικά νομίζω θα 

μπορούσαν αυτές οι υπηρεσίες να βοηθήσουν, για την αυτοπεποίθηση.» (Σ13), 

«Βοηθάει στην ψυχολογία, να ανέβει η αυτοπεποίθηση.» (Σ14). 

 Η ψυχική ενδυνάμωση σε συνδυασμό με την αυτογνωσία και την ενίσχυση 

της αυτοπεποίθησης θεωρήθηκε επίσης από αρκετούς συνεντευξιαζόμενους 

σημαντικό στοιχείο της Συ.Ε.Π. προκειμένου τα άτομα με κινητική αναπηρία να 

διεκδικήσουν με αξιώσεις τη θέση τους στην απασχόληση και στην κοινωνία Ένας 

από τους συνεντευξιαζόμενους παραθέτει: «ενδεχομένως και ενδυνάμωση εαυτού  

και έχετε και εσείς γνώση.. να μπορείς να κάνεις πρόταση..» (Σ10). Ενώ σε παρόμοιο 

κλίμα και άλλες τοποθετήσεις από άλλα άτομα διαβεβαιώνουν τη δυνατότητα 

προσωπικής ενδυνάμωσης από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, αν τις είχαν στη 

διάθεσή τους: «Για μένα θα πρέπει να ασχολείται ατομικά. Με τον εαυτό. Να τον 

ενδυναμώσεις.» (Σ1) και συνεχίζοντας «Βέβαια εμένα θα με ενδυνάμωνε.» (Σ1) 
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επίσης άλλο άτομο: «…νομίζω θα με ενδυνάμωνε.» (Σ2). Παράλληλα, η προσέλευση 

σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π. είναι δυνατόν να ενδυναμώσει το άτομο και υπό άλλους όρους. 

Όπως αναφέρεται σε μια από τις συνεντεύξεις το άτομο είναι δυνατόν να φτάσει να 

αποδεχθεί την αναπηρία του μέσα από διαδικασίες συμβουλευτικής: «Αν το θέλει και 

το ίδιο το άτομο, μπορεί να φτάσει να αποδεχτεί την αναπηρία του.» (Σ5). 

  

6.1.2.2.2. Εκπαιδευτική-επαγγελματική πληροφόρηση και λήψη 

απόφασης 

 Πολλές από τις απόψεις που εκφράσθηκαν αφορούν στη δυνατότητα 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ενημέρωσης των ατόμων με κινητική αναπηρία 

από τις δομές Συ.Ε.Π., προκειμένου να λάβουν εκπαιδευτικές αλλά κυρίως 

επαγγελματικές αποφάσεις.. Όπως αναφέρει ένα από τα άτομα, που παρακολούθησε 

στο παρελθόν πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

σχετικά με την πληροφόρηση: «Ξεκαθάρισα το μυαλό μου για διάφορα επαγγέλματα. 

Και στο λύκειο κάναμε και εκεί ενημερώθηκα για τις επιλογές μου για τις σχολές που 

υπήρχαν.» (Σ18). Παράλληλα, άλλο άτομο τονίζει, ως σημαντικό στοιχείο της 

Συ.Ε.Π, τη σημασία της ενημέρωσης για τα άτομα με κινητική  αναπηρία: «το 

ενημερωτικό  κομμάτι στο οποίο υστερώ, σημαντικό για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία» (Σ9), το ίδιο φαίνεται και από άλλη τοποθέτηση συνεντευξιαζόμενου: «Ο 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε θέματα πληροφόρησης μπορεί να υποστηρίξει 

ένα άτομο με κινητική αναπηρία.» (Σ3), «Το άτομο μπορεί να πάρει πληροφόρηση 

γενικά…. ακόμα και για άλλες υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για άτομα με 

αναπηρίες.» (Σ2), «Η πληροφόρηση. Όποιο άτομο είναι κλεισμένο στο σπίτι με αυτόν 

τον τρόπο θα μπορέσει να ενημερωθεί και να βγει στην αγορά εργασίας.» (Σ17). Στο 

ίδιο πλαίσιο και οι παρακάτω απαντήσεις: «Όχι μόνο θα ήταν καλό να υπήρχε, θα 

ήθελα ας πούμε να πήγαινε με αυτό το άτομο σε μια δουλειά και να γινόταν μια 

ενημέρωση πάνω στη δουλειά.» (Σ2), «Θα ήθελα να μου δίνονται πληροφορίες για 

δουλειά, επειδή δεν έχω πρόσβαση στο ίντερνετ.» (Σ6), «Να μπορεί το άτομο να 

πάρει πληροφορίες.» (Σ11), «Πριν φύγεις και τελειώσεις το σχολείο, θα χτυπήσεις 

την πόρτα, αυτοί θα σου πουν που να πας για δουλειά, πληροφόρηση…» (Σ1). 

Κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν πολύ σημαντικό το να έχει πάρει πληροφόρηση  

το άτομο προκειμένου να προβεί σε λήψη εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 
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απόφασης: «Να μπορέσεις να πάρεις μια ολοκληρωμένη απόφαση… 

συνειδητοποιημένα δηλαδή…» (Σ13), «…μπορεί να βοηθήσει στην πληροφόρηση για 

να πάρει το άτομο κάποιες αποφάσεις για δουλειά.» (Σ15), «…ενημέρωση για τις 

επιλογές που μπορούν να έχουν, την εκπαίδευση, τις σπουδές, την αγορά εργασίας, 

για να πάρουν απόφαση για μόρφωση… για δουλειά.» (Σ18). 

 

6.1.2.2.3. Υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην αγορά εργασίας 

 Πολύ σημαντική επίσης θεωρείται από αρκετούς συνεντευξιαζόμενους η 

υποστήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία κατά τη μετάβαση από την ανεργία 

στην εργασία. Έτσι, απόψεις που εκφράζονται και αφορούν στην υποστήριξη του 

ατόμου με κινητική αναπηρία κατά τη μετάβαση στην εργασία αναφέρουν «Βεβαίως, 

πρέπει κάποιος να υποστηρίξει το άτομο. Γιατί μπορεί να έχει μαύρα μεσάνυχτα για 

την εργασία.» (Σ1), «Η μετάβασή μου είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά. Μιλώ 

κυρίως για το συναισθηματικό κομμάτι, χρειάζομαι να με υποστηρίξουν.» (Σ6), «… 

παρακολούθηση και υποστήριξη.» (Σ8). Άλλοι τονίζουν «Η μετάβαση είναι 

σημαντικό…. πρέπει να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας» (Σ10), «Θα μπορούσαν 

οι υπηρεσίες να βοηθήσουν και στο χώρο της εργασίας.» (Σ11).  Ένας ακόμη 

συνεντευξιαζόμενος αναφέρει σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης του ατόμου κατά 

τη μετάβασή του στον εργασιακό στίβο: «Ναι θα δώσουν το μπούσουλα . Αν δεν 

δώσουν το μπούσουλα, τη γραμμή που θα ακολουθήσω εγώ θα πελαγώσω..» (Σ17). 

Προσθέτως, σε μία από τις συνεντεύξεις αναφέρεται: «Γενικά, δεν έχω εργασθεί αλλά 

γνωρίζοντας τι θα πει μετάβαση... η μετάβαση είναι λίγο δύσκολο πράγμα για τους 

ανθρώπους. Στην αρχή είναι πάντα λίγο τρομαχτικό. Σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν 

αλλά δεν ξέρω με ποιόν τρόπο. Όταν κάποιος περνά από ένα μεταβατικό στάδιο θέλει 

στήριξη.» (Σ18). Τονίζοντας τη σημαντικότητα της διαδικασίας της συνέντευξης, ως 

μια πρώτη επαφή υποψηφίου εργαζόμενου και εργοδότη, ως το πρώτο στάδιο της 

μετάβασης, ένας συνεντευξιαζόμενος αναφέρει: «Να λειτουργεί ως μέσω για τη 

συνέντευξη.» (Σ16).  
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6.1.2.2.4. Προϋποθέσεις και κριτήρια Συ.Ε.Π. και άλλες 

παράμετροι συμβολής 

 Από τα περισσότερα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα τέθηκαν ορισμένες 

προϋποθέσεις και κριτήρια σε σχέση με τις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. προκειμένου αυτές να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τα άτομα με κινητική αναπηρία ώστε να 

ενταχθούν επαγγελματικά.  

 Η διαχρονικότητα και ο δια βίου χαρακτήρας της Συ.Ε.Π. τονίστηκε ως 

αναγκαιότητα και προϋπόθεση από αρκετά άτομα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 

σε μια από τις συνεντεύξεις σε σχέση με τη Συ.Ε.Π. πρέπει: «Να βοηθήσει το άτομο, 

να είναι δίπλα του συνέχεια, όχι μια φορά» (Σ2), ενώ ταυτόχρονα σε παρόμοιο κλίμα 

κάποιος άλλος συνεντευξιαζόμενος αναφέρει: «Όλα τα άτομα πρέπει να εξελίσσονται 

και να πληροφορούνται και αυτό δεν σταματάει…δια βίου πρέπει να γίνεται η 

διαδικασία.» (Σ13). Παράλληλα,  άλλο άτομο παραθέτει, όταν ερωτάται αν οι 

υπηρεσίες αυτές είναι μια δια βίου διαδικασία: «Ναι, δεν νομίζω ότι είναι για 

συγκεκριμένη ηλικία.» (Σ18). 

 Η ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με ειδικούς επιστήμονες και 

εξειδικευμένα άτομα στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

τονίζεται από πολλά άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως αναφέρει άτομο, με 

εμπειρία από επίσκεψη σε παρόμοια δομή, η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένης γνώσης 

στους συμβούλους σχετικά με την κινητική αναπηρία και τις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία δεν πρέπει να παραβλέπεται. Συγκεκριμένα αναφέρει: «και νομίζω πως 

πρέπει να υπάρχουν και υπηρεσίες με πιο εξειδικευμένες  γνώσεις για τα άτομα με 

αναπηρία. Αλλά πας και λίγο μόνος σου... ίσως πρέπει να υπάρχει περισσότερη 

κατάρτιση και διέξοδος για εργασία στα ΑμεΑ.» (Σ12). Άλλα άτομα τονίζουν τη 

σημασία εργασίας ψυχολόγων στις δομές αυτές. Συγκεκριμένα ένα από τα 

ερωτηθέντα άτομα αναφέρει: «Με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς πρέπει 

να είναι αυτές οι υπηρεσίες. Αυτά που συζητάμε τώρα, υπάρχουν σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης.. η γη της επαγγελίας είναι η Σουηδία…» (Σ8), ενώ ένα άλλο παραθέτει:  

«Νομίζω ότι δίνω μεγάλη βαρύτητα στο ψυχολογικό κομμάτι, οπότε θα μπορούσε να 

έχει έναν ψυχολόγο.» (Σ13). Επιπλέον, σε άλλες συνεντεύξεις αναφέρονται: «…θα 

ήταν καλό  να αποτελούνταν από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς για να 

μπορούν να σου δώσουν ιδέες.» (Σ15), «Να έχουν επιστημονικές γνώσεις … ας 
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πούμε κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι.. γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγαίνουν από το 

σπίτι.. για να μπορέσουν να βγουν από το σπίτι.» (Σ17). Άλλες απόψεις τονίζουν την 

ανάγκη εξειδίκευσης των στελεχών: «Στελέχωση με εξειδικευμένα άτομα.» (Σ14), 

«να είναι κάποιοι που να γνωρίζουν από αναπηρίες για να υπάρχει βοήθεια σε ότι 

χρειαστεί το άτομο με ειδικές ανάγκες.» (Σ16). Παράλληλα, τονίζεται η ύπαρξη 

κάποιων χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτουν οι σύμβουλοι των δομών 

Συ.Ε.Π.: «Καλά καταρτισμένο και ευγενικό το προσωπικό.» (Σ12). Επιπλέον, άλλο 

άτομο αναφέρει:  «Φαντάζομαι ότι θα ήθελα προσιτούς συμβούλους, άτομα που να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη…» (Σ7), τονίζοντας τη σημασία των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των ατόμων που στελεχώνουν τις δομές.  

 Βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία 

από τις δομές Συ.Ε.Π., όπως αναφέρεται από  κάποιο άτομο, είναι η διασαφήνιση του 

νομικού πλαισίου καθώς υπάρχει πλήθος νόμων που δεν εφαρμόζονται ή 

αλληλεπικαλύπτοντα. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Έτσι όπως το σκέφτομαι νομίζω ότι 

ένα πολύ καλό βήμα θα είναι η αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου, ότι υπάρχουν 

αυτές οι ανάγκες στα ΑμεΑ και να γίνει αυτό μια συνεργασία στο νομικό πλαίσιο…» 

(Σ10).  

 Ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφέρθηκαν σχεδόν όλοι όσοι πήραν μέρος στην 

έρευνα, αποτελεί η εύκολη προσβασιμότητα στις δομές Συ.Ε.Π. Χωρίς αυτή την 

προϋπόθεση, όσο και αν η λειτουργία τους κρίνεται απαραίτητη, δεν θα μπορούσαν 

να προσφέρουν τις πολυδιάστατες υπηρεσίες τους στα άτομα με κινητική αναπηρία. 

Όπως δηλώνεται σε μια από τις συνεντεύξεις σε ερώτηση για το ποια προϋπόθεση 

λειτουργίας Συ.Ε.Π. θεωρεί απαραίτητη: «…την προσβασιμότητα που είναι πολύ 

σημαντικό.» (Σ16), ενώ άλλο άτομο αναφέρει επίσης: «Εφόσον μιλάμε για κινητικά 

προβλήματα το πρώτο είναι η προσβασιμότητα  και να μπορώ να το κάνω και να πάω 

χωρίς να σκέφτομαι την προσβασιμότητα.» (Σ13). Ένας άλλος επίσης 

συνεντευξιαζόμενος αναφέρει την προσβασιμότητα ως αναγκαίο και βασικό στοιχείο 

λειτουργίας για τις υπηρεσίες Συ.Ε.Π.: «Πρώτα από όλα προσβασιμότητα.» (Σ11). 

Την ίδια άποψη παραθέτουν και άλλα άτομα: «Ναι μιλάμε και για ζητήματα 

προσβασιμότητας...αν έχει σκάλες…» (Σ8), «… και δευτερευόντως το θέμα της 

προσβασιμότητας.» (Σ7), «Από άποψη υποδομής να έχει προσβασιμότητα.»,  

«Προσβάσιμες υπηρεσίες χωρίς ένα σκαλοπάτι…» (Σ14), «Να μην έχει 

σκαλοπάτια…» (Σ14). 
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 Επιπλέον, η υποστήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία στην εύρεση 

εργασίας αλλά και η υποστήριξη σε εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να αποτελούν 

παραμέτρους της Συ.Ε.Π. όπως αναφέρουν κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι. Ένας από 

αυτούς σχετικά παραθέτει: «Να βρει δουλειά το άτομο, να μπει σε κάποιο σχολείο…» 

(Σ11). Επιπλέον, κάποιος άλλος τονίζει την εύρεση θέσεων εργασίας ή την 

υποστήριξη για την δημιουργία επιχειρήσεων: «Το κάτι παραπέρα. Θέσεις εργασίας. 

Να κάνουμε μια επιχείρηση.» (Σ9). Παρόμοια, κάποιος άλλος αναφέρει: «Αυτός που 

δεν έχει δουλειά, να του βρουν, να τον πάνε σε ένα εργαστήριο, μια βόλτα, να δει.. 

Έτσι, θέματα και κοινωνικά και προσωπικά. Γιατί κάτι άτομα είναι μέσα στο σπίτι 

και  δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες.» 

(Σ12).  

 Σχετικά με τη διαδικασία επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με κινητική 

αναπηρία και τη συμβολή  των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. σε αυτή, ένας από τους 

συνεντευξιαζόμενους παραθέτει: «Καταρχήν πρέπει να κάνει αυτοψία. Από μόνο του 

αυτοψία, ξεκινάς και λες στην εταιρεία είναι το επάγγελμα που τον ενδιαφέρει είναι 

αυτό που μου ζήτησε; Στον εργοδότη τον ίδιο σαν άνθρωπο και μετά να κάνεις την 

κρούση… και του λες του εργοδότη θα σου στείλω ένα άτομο με εγκεφαλική 

παράλυση. Σου λέει θα έχει έναν εκπαιδευόμενο, βοηθό… πας και την επόμενη και 

βλέπεις… έχει βάλει εκπαιδευόμενο; Ή έχει βάλει έναν κλητήρα; Δεν το είδα.» (Σ1). 

Παράλληλα, άλλη τοποθέτηση αναφέρει: «Η συμβουλευτική πρέπει να κάνει αυτοψία 

χωρίς το άτομο να είναι μπροστά.» (Σ4).  Άλλη άποψη επίσης  που αναφέρεται στη 

διαδικασία, τονίζει την καταγραφή και τη διερεύνηση ενδιαφερόντων πρώτα και στη 

συνέχεια είσοδο στην αγορά εργασίας: «Έρευνα ποια άτομα υπάρχουν, τι θέλουν, που 

στοχεύουν, έχουμε αυτά… όποιος θέλει μπορεί να διαλέξει και να ξεκινήσει…» (Σ5). 

 Η υποστήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία σε κοινωνικό επίπεδο με 

στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση, είναι μία παράμετρος που τονίστηκε από 

συνεντευξιαζόμενο. Οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. κατά την άποψή του πρέπει να 

υποστηρίζουν το άτομο με αναπηρία ως προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέροντας: 

«Εγώ νομίζω στο κοινωνικό, λειτουργικό κομμάτι πρέπει να βοηθήσουν, για να 

συμβουλέψουν τα άτομα και να βγουν έξω στη δουλειά, στην κοινωνία.» (Σ2).  

 Μία άλλη παράμετρος που τέθηκε από κάποιους συνεντευξιαζόμενους είναι η 

υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με κινητική αναπηρία. Ενδεικτικά 
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αναφέρουν μερικά άτομα: «Συμβουλευτική υποστήριξη και στην οικογένεια…» 

(Σ10), «Να υποστηρίζονται και οι οικογένειες για να μπορούν να βοηθούν τα παιδιά 

τους με αναπηρία» (Σ14). Δίνεται  επίσης και μία άλλη διάσταση στην μικρή 

συμμετοχή των ατόμων με κινητική αναπηρία στην απασχόληση. Η διάσταση της 

προκατάληψης, της άρνησης, της παρέμβασης της οικογένειας όπως φαίνεται 

χαρακτηριστικά στην παρακάτω τοποθέτηση: «Εγώ ήθελα να σπουδάσω και να 

δουλέψω αλλά ο πατέρας μου… Πρέπει να γίνεται συμβουλευτική και στους γονείς.» 

(Σ6). 

  

6.1.3. Τρίτη θεματική κατηγορία: Πολιτεία 

 Οι απόψεις των συνεντευξιαζόμενων που ακολουθούν ομαδοποιήθηκαν, 

αποδόθηκαν κωδικοί, προέκυψαν τρία θέματα, τα οποία συνιστούν την τρίτη 

θεματική κατηγορία. Τα θέματα αφορούν στον ρόλο της  επίσημης πολιτείας 

απέναντι στα άτομα με κινητική αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα ως προς την 

επαγγελματική τους ενσωμάτωση, στα προβλήματα και τις ελλείψεις από την πλευρά 

της ως προς αυτά τα άτομα και στις προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από την 

πολιτεία, ώστε τα άτομα με κινητική αναπηρία να ενταχθούν, με ισότιμο τρόπο, 

επαγγελματικά.  

 

6.1.3.1. Ρόλος της Πολιτείας και άτομα με κινητική αναπηρία 

 Ο ρόλος της πολιτείας ως προς τα άτομα με κινητική αναπηρία και την 

ισότιμη επαγγελματική τους ένταξη προσδιορίζεται από το σύνολο των 

συνεντευξιαζόμενων ως λιγότερο ενεργός και ουσιαστικός  από ότι θα έπρεπε. Όπως 

αναφέρει κάποιο άτομο: «Η πολιτεία οφείλει να είναι περισσότερο ενεργή.» (Σ1). 

Παράλληλα, άλλο αναφέρει: «Το ρόλο της πολιτείας εγώ  πιστεύω ότι έπρεπε να 

κάνουν κάτι… η πολιτεία… για τα άτομα με αναπηρία..» (Σ2). Χαρακτηριστικό της 

υπάρχουσας κατάστασης είναι το γεγονός πως κάποιοι από τους συνεντευξιαζόμενους 

τόνισαν πως η πολιτεία είναι απούσα από τη ζωή των ατόμων με κινητική  αναπηρία. 

Συνεντευξιαζόμενος αναφέρει σχετικά: «Όχι δεν νιώθω ότι είναι δίπλα μου.» (Σ5), 

ενώ  άλλος παραθέτει: «…η πολιτεία είναι απούσα» (Σ9). Την ίδια άποψη 

παραθέτουν και άλλα άτομα: «Ναι. Θα ήθελα να κάνει περισσότερα πράγματα.» (Σ3),  
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«Η πολιτεία είναι δύσκολο...δεν κάνει τίποτα.. και είναι απροσπέλαστα όλα τα 

κτίρια.» (Σ11), «δεν έκανε σχεδόν τίποτα.» (Σ17), «Όχι δεν κάνει, πολύ λίγα.» (Σ16). 

Επιπλέον,  χαρακτηρίζεται και αδιάφορη από συνεντευξιαζόμενο: «…είναι 

αδιάφορη… Δεν υπάρχει φροντίδα για τα ΑμεΑ» (Σ6), ενώ συνεχίζει: «Όχι δεν κάνει 

τίποτα. Θέλουν μόνο να πάρουν τα λεφτά και τίποτα άλλο.» (Σ6), «Δεν ξέρω κατά 

πόσο θέλουν να βοηθήσουν… δεν υπολογίζονται τα ΑμεΑ, νομίζω θα μπορούσε να 

κάνει πολλά περισσότερα.» (Σ13). 

 Η υποστήριξή της επίσημης Πολιτείας είναι ανάγκη να επεκταθεί και στον 

επαγγελματικό τομέα τονίζει συνεντευξιαζόμενος: «πρέπει να υπάρχουν θέσεις 

εργασίας για τα ΑμεΑ…» (Σ8). Θέλοντας να δώσει μια άλλη διάσταση ο παραπάνω 

συνεντευξιαζόμενος συνεχίζοντας αναφέρει: «Δεν είναι καθόλου ενεργή. Έχει κλείσει 

την κάνουλα προσλήψεων. Έχει ανοίξει το δρόμο για τα Πανεπιστήμια και έχει 

κλείσει την πρόσληψη.» (Σ8). Παρατηρείται μια κριτική διάθεση από την πλευρά του 

συνεντευξιαζόμενου, επισημαίνοντας την έλλειψη οργάνωσης, προγραμματισμού και 

αναντιστοιχίας μεταξύ της δυνατότητας σπουδών και της δυνατότητας 

επαγγελματικής αποκατάστασης.  Παρόμοια, σε ερώτηση της ερευνήτριας αν υπάρχει 

μέριμνα και υποστήριξη από την πολιτεία για τα άτομα με κινητική αναπηρία ώστε να 

έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας συνεντευξιαζόμενοι παραθέτουν: «Κατά τη 

γνώμη μου όχι… τίποτα» (Σ14), «… απουσία μέριμνας για επαγγελματική 

αποκατάσταση.» (Σ6), «Όχι δεν κάνει τίποτα για την εργασία των ΑμεΑ…. Πολύ 

λίγα…. Μάλλον καθόλου.» (Σ16), «Δεν έκανε σχεδόν τίποτα» (Σ17).  

 Την αντίθετη άποψη σχετικά με το ρόλο της πολιτείας αναφέρουν κάποια από 

τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα. Όπως αναφέρει, ένας εκ των 

συμμετεχόντων, η πολιτεία μπορεί να καθυστέρησε για χρόνια, αλλά έχει αρχίσει να 

ενδιαφέρεται και να συμπεριλαμβάνει στην πρακτική της τα άτομα με κινητική 

αναπηρία. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ναι. Άργησε  πάρα πολύ και άρχισε λίγο να μας 

βλέπει. Γιατί είμαστε το 1% του πληθυσμού και για ένα περίεργο λόγο δεν μας βλέπει 

κανείς. Δεν έχει υπάρξει το πλαίσιο που υπάρχει έξω για να δοθούν ευκαιρίες.» (Σ10). 

Παρόμοια άποψη εκφράζει και άλλος συνεντευξιαζόμενος όταν αναφέρει «Εγώ 

πιστεύω ότι είναι δίπλα στα άτομα η πολιτεία.» (Σ4). Ωστόσο, τονίζει στην συνέχεια 

πως η πολιτεία θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενεργή. Σε παρόμοιο κλίμα και οι 

παρακάτω απαντήσεις: «Πιστεύω πως είναι κοντά στα άτομα με αναπηρία η 

πολιτεία.» (Σ3), «Εγώ πιστεύω πως πιο παλιά η πολιτεία κοιμόταν τον ύπνο του 
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δικαίου. Τώρα πιστεύω πως έχουν ξυπνήσει τα πράγματα. Έχουμε κινητοποιήσει και 

εμείς την πολιτεία, με τη στάση μας.» (Σ15).» και ο ίδιος συνεχίζει «Πιστεύω πως 

αυτά που μπορούν να εργαστούν τα βοηθάει η πολιτεία, αυτά που είναι να δώσει 

επιδόματα τα δίνει.» (Σ15).  

 

6.1.3.2. Προβλήματα- ελλείψεις 

 Οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν σε προβλήματα και δυσκολίες που 

βιώνουν στην καθημερινότητα και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, οι 

οποίες σχετίζονται με το ελλιπή ρόλο της πολιτείας απέναντι στα άτομα με κινητική 

αναπηρία. Αρχικά, κάποια από τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα κάνουν λόγω 

για έλλειψη παιδείας, που χαρακτηρίζει την κοινωνία και προκύπτει αποκλειστικά 

από τον ελλιπή ρόλο της πολιτείας ως προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως αναφέρει 

κάποιος από τους συνεντευξιαζόμενους, όλα εκκινούν από την μη ύπαρξη παιδείας, η 

οποία επενεργεί σε κάθε τομέα και δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη στάση της πολιτείας 

και της κοινωνίας απέναντι στα ΑμεΑ. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Είναι θέμα παιδείας.  

Δεν μπορώ να περάσω το πεζοδρόμιο άρα δεν μπορώ να πάω στην εργασία μου. Από 

κει ξεκινάει πάντα.» (Σ1). Παράλληλα, η ίδια άποψη παρατίθεται σε άλλη 

συνέντευξη: «αυτό είναι θέμα παιδείας… δεν παρέχει η πολιτεία τη σωστή παιδεία 

για την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία… όλα αυτά δεν παρέχονται από τα 

σχολεία. Το ότι είμαι διαφορετικός στο ότι μετακινούμαι με άλλο τρόπο, διαβάζω 

αλλιώς δεν με κάνει διαφορετικό από σένα… εσύ είσαι η κοινωνία και το σύνολο εσύ 

πρέπει να βρεις τρόπο να με ενσωματώσεις.» (Σ13) και συνεχίζοντας το ίδιο άτομο 

αναφέρει:  «παιδεία...το βασικό κομμάτι. Δηλαδή όταν μια κοινωνία ή ένας λαός δεν 

έχει παιδεία από το θεμέλιο είναι λάθος η κατάσταση… για όλα και για τη δουλειά» 

(Σ13). Επιπλέον, με αυτή την άποψη συμφωνούν και άλλοι συνεντευξιαζόμενοι 

αναφέροντας: «Έλλειψη παιδείας… όταν ακούνε τη λέξη αναπηρία το έχω βιώσει 

πολλές φορές ή σε κοροϊδεύουν ή σε λένε άντε καλέ στο ίδρυμα.» (Σ2). «Ίσως είναι 

και θέμα εκπαίδευσης η επαγγελματική ένταξη. Όπως είναι φυσιολογικό σε κάποιες 

χώρες έτσι έπρεπε να είναι και στην Ελλάδα.» (Σ7).» «Ξεκινώντας από το σχολείο, 

όλα έγκειται στη διαπαιδαγώγηση, η διαφορετικότητα… όλα» (Σ17). 
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  Υπάρχουν και επιπλέον ζητήματα που απασχολούν τους 

συνεντευξιαζόμενους. Αυτά σε μια προσπάθεια αιτιολόγησης και επεξήγησης, θα 

μπορούσαν να αποδοθούν στην έλλειψη παιδείας και καλλιέργεια της κοινωνίας σε 

ζητήματα αναπηρίας και διαφορετικότητας.  Η απουσία ευαισθησίας από την πολιτεία 

και την κοινωνία, ως αδυναμία, αναφέρεται από ένα άτομο που συμμετείχε στην 

έρευνα: «Λείπει η ευαισθησία… από την κοινωνία για εμάς.» (Σ2). Η ίδια άποψη 

επαναλαμβάνεται και από άλλο άτομο, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Γενικότερα 

υπάρχει προκατάληψη. Βέβαια να μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι αλλά 

υπάρχει έλλειψη ενημερότητας και ευαισθησίας.» (Σ12), τονίζοντας τόσο την έλλειψη 

ενημέρωσης όσο και ευαισθησίας της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με κινητική 

αναπηρία. 

 Η απουσία ευαισθησίας συνεπάγεται  και απουσία σεβασμού από την πλευρά 

της κοινωνίας ως προς τα άτομα με κινητική αναπηρία σύμφωνα με τις απόψεις που 

προβάλλονται: «Υπάρχει μια αντίληψη ακόμα στην κοινωνία που δεν σέβονται τα 

άτομα με αναπηρία.» (Σ13), «Δεν σέβονται τα άτομα με αναπηρία.» (Σ4), «Υπάρχει 

έλλειψη σεβασμού και παιδείας» (Σ5). Επίσης, η απουσία ευαισθησίας εγείρει 

αμφιβολίες και για το αν τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη 

της κοινωνίας: «Δεν ξέρω κατά πόσο καταρχήν υπολογίζονται τα  ΑμεΑ ως ισότιμα 

άτομα.» (Σ13).  

 Η λανθασμένη νοοτροπία που κυριαρχεί στη σημερινή κοινωνία για τα άτομα 

με κινητική αναπηρία, είναι ένα ακόμη θέμα. Όπως αναφέρει συνεντευξιαζόμενος, η 

αντιμετώπιση των ατόμων με κινητική αναπηρία ως άτομα που έχουν ανάγκη 

συμπόνιας και βοήθειας και όχι ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας είναι κοινό πλέον 

σημείο, που ωστόσο, θα πρέπει να αλλάξει. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Και λένε όλοι 

«αχ το καημένο». Πρέπει να αλλάξει αυτό. Το κάθε άτομο που είναι καλά μπορεί να 

γίνει έτσι, και πιο άσχημα» (Σ6). Παρόμοια άποψη εκφράζεται και σε άλλη μια 

συνέντευξη σχετικά με τις πεποιθήσεις της κοινωνίας για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία: «Ότι δεν είμαι και τόσο διαφορετική, τόσο καημένη» (Σ7). Η αλλαγή της 

νοοτροπίας, βέβαια, περιλαμβάνει πολλές προεκτάσεις, όπως αναφέρεται από κάποιο 

άτομο. Παρουσιάζει ως επιτακτική ανάγκη την  ευαισθητοποίηση της πολιτείας ως 

εναρκτήρια κίνηση για την αλλαγή της νοοτροπίας:  «Ναι, πρέπει να 

ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία για τα ΑμεΑ. Να αλλάξει η νοοτροπία.» (Σ3). 
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 Ένα βασικό ζήτημα που θίγεται, σχεδόν από το σύνολο των 

συνεντευξιαζόμενων, αφορά στην προσβασιμότητα των ατόμων σε κτίρια και δομές, 

το προσπελάσιμο των δρόμων της πόλης επίσης, ζητήματα που σαφώς επηρεάζουν 

την επαγγελματική τους ένταξη την κοινωνικοποίησή τους. Σε μία εκ των 

συνεντεύξεων, το άτομο με κινητική αναπηρία μιλά για τις δυσκολίες και τις 

προσπάθειες άμβλυνσής τους: «είχα κάνει πολύ αγώνα για την προσβασιμότητα των 

ΑμεΑ στα πεζοδρόμια, στους χώρους ακόμα που πίνεις καφέ και στους χώρους 

εργασίας το είχαμε δει και θα σου συστήσω ένα βιντεάκι να το δεις στο ίντερνετ το 

αφιλόξενη πόλη Θεσσαλονίκη για ΑμεΑ αν το χτυπήσεις έτσι θα δείς. Είναι ένα 

βιντεάκι που φτιάξαμε το 94-95 όταν ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και 

είχαμε κάνει ένα βιντεάκι από το σπίτι μου μέχρι την Άνω Πόλη με τα πόδια. Με 

συνοδεία. Θα σε βοηθήσει για να δεις λίγο περισσότερο φάσμα από αυτό που σου 

δίνω. Και βασικά έχω παλέψει με τους εθελοντές και παλεύουμε ακόμα με τα παιδιά 

εδώ για την προσβασιμότητα χώρων. Για μένα δεν φταίνε οι εργοδότες, η 

προσβασιμότητα φταίει..» (Σ1). Η ίδια άποψη επαναλαμβάνεται και σε άλλη 

συνέντευξη παραθέτοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική 

αναπηρία στις μετακινήσεις τους στους δρόμους αλλά και στην πρόσβασή τους σε 

κτίρια: «Αυτό είναι ότι τα περισσότερο, δεν έχουν ράμπες και  έχουν σκαλοπάτια… 

ας πούμε για να πας στο σινεμά έχει σκαλοπάτια.» (Σ2). Παράλληλα άλλο άτομο 

προσθέτει τη δική του εμπειρία αναφερόμενο στις δυσκολίες που βιώνει σχετικά με 

την πρόσβασή του στους χώρους του πανεπιστημίου όπου σπουδάζει: «Σε σχέση με 

την προσβασιμότητα της σχολής έχω κάποιο θέμα γιατί είναι κάποιοι χώροι που δεν 

έχουν πρόσβαση. Αλλά έχουμε θέματα, τώρα εντάξει έχουμε κάνει προόδους όσον 

αφορά αυτό γιατί έχει γίνει ένα ασανσέρ…» (Σ7). Η προσβασιμότητα, βέβαια, δεν 

παραλείπεται να αναφερθεί ως έλλειμμα της πολιτείας και από άλλον 

συνεντευξιαζόμενο: «…καταρχήν προσβασιμότητα.» (Σ15).  

 Ωστόσο, δεν είναι μόνο ζητήματα παιδείας, ευαισθησίας και 

προσβασιμότητας που αναφέρονται ως προβλήματα-ελλείψεις από τα άτομα με 

κινητική αναπηρία. Παράλληλα, η απουσία των κατάλληλων συνθηκών και μέσων, 

που θα διευκόλυνε τη θέση των ατόμων με κινητική αναπηρία  στην εργασία και η 

προσαρμογή τους στις ανάγκες του, αναφέρεται από πρώην εργαζόμενο άτομο: 

«Δηλαδή έχει βγάλει διάφορους νόμους αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει χτίσει τις 

κατάλληλες συνθήκες. Θα σου πω το πιο απλό, στη δουλειά για να κάτσω στην 
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καρέκλα έπρεπε από  το αμαξίδιο να ανεβώ στην καρέκλα… δεν ήταν εύκολο, ο 

πάγκος ήταν ψηλά για μένα…» (Σ17). Επίσης, η έλλειψη υποστηρικτικών δομών που 

θα βοηθούσαν στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία 

τονίζεται από έναν συνεντευξιαζόμενο: «Η πολιτεία δεν έχει επαρκείς δομές που να 

υποστηρίζουν τα άτομα να εργαστούν.» (Σ18).  

 

6.1.3.3. Προτάσεις για επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

κινητική αναπηρία 

 Τα προβλήματα και οι βασικές ελλείψεις από την πλευρά της πολιτείας έχουν 

άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των 

ατόμων με κινητική αναπηρία. Η υλοποίηση κάποιων προτάσεων, που προβλήθηκαν 

από τα ατόμων με κινητική αναπηρία, ίσως θα μπορούσε να συμβάλει στην βελτίωση 

της καθημερινότητάς τους και στην επαγγελματικής τους ένταξης.  

 Όπως προέκυψε από τα δεδομένα των συνεντεύξεων τα προβλήματα και οι 

ελλείψεις είναι τέτοιες που καθιστούν δύσκολη την επαγγελματική ένταξη των 

ατόμων με κινητική αναπηρία. Η έλλειψη παιδείας, ενημέρωσης, προσβασιμότητας, 

λανθασμένης νοοτροπίας έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους, την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται   σε 

μία συνέντευξη πως είναι επιτακτική η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια 

της κοινωνίας προς την κατεύθυνση αποδοχής της αναπηρίας και της 

διαφορετικότητας. Η ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια μπορεί να επέλθει μόνο 

μέσα από την παιδεία, τα σχολεία: «Ξεκινώντας από το σχολείο. όλα έγκειται στη 

διαπαιδαγώγηση. Η διαφορετικότητα…» (Σ1).  

 Η διαπαιδαγώγηση και αλλαγή μπορεί να επέλθει με διάφορους τρόπους. 

Είναι σημαντικό να ξεκινήσει από το εκπαιδευτικό σύστημα, από το σχολείο από τη 

δόμηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα την αναπηρία, την κινητική αναπηρία, 

την αποδοχή κ.ά.: «Ναι αυτό. Προγράμματα στα σχολεία.» (Σ12). Η ίδια άποψη 

διατυπώνεται και από άλλο άτομο σε συνέντευξή του ενώ αναφέρεται η ευθύνη της 

πολιτείας  για τη δόμηση των προγραμμάτων: «Μέσα από το σχολείο, από τις σχολές. 

Μέσω κάποιων προγραμμάτων, μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες…» (Σ9). 
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 Η αλλαγή της νοοτροπίας μπορεί να επέλθει και με άλλους εκπαιδευτικούς 

τρόπους. Μια άποψη αρκετά καινοτόμα εκφράζεται από συνεντευξιαζόμενο ο οποίος 

προτείνει ως μια από τις λύσεις την εισαγωγή μαθήματος στο σχολείο, το οποίο να 

πραγματεύεται το ζήτημα της αναπηρίας και να ενημερώνει,  να δίνει πληροφορίες 

στα παιδιά σχετικά με το θέμα. Έτσι, θα γνωρίσουν το θέμα, θα το κατανοήσουν, θα 

το αποδεχτούν, θα ευαισθητοποιηθούν και σιγά σιγά θα αλλάξουν νοοτροπία: «Να 

θεσπίσει (η πολιτεία) ένα μάθημα που να μιλά για όλες τις αναπηρίες σε μορφή 

παραμυθιού, για να ενσωματώσει το παιδί στο σχολείο.» (Σ8). 

 Η αλλαγή στη σκέψη και τη νοοτροπία της κοινωνίας είναι αναγκαίο να φέρει 

και αλλαγή στον τρόπος που τα άτομα με κινητική αναπηρία αντιμετωπίζονται. Η 

ισότιμη αντιμετώπιση στην εργασία και στην παιδεία αποτελεί σημείο που δεν 

επιδέχεται αμφισβήτηση αναφέρει κάποιο άτομο: «Να είναι ίσος ο τρόπος 

μεταχείρισης . Επειδή είσαι ΑμεΑ θα έχεις λιγότερη δουλειά… γενικά να υπάρχει ίση 

μεταχείριση. Αυτό είναι ισότητα για μένα. Και να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο 

χωρίς να έχω ένα σωρό εμπόδια μπροστά μου.» (Σ13). Ο σεβασμός προς τα άτομα με 

αναπηρία είναι σημείο αδιαπραγμάτευτο για κάποιο συνεντευξιαζόμενο: «Πρέπει να 

υπάρχει μία τάξη. Να σέβονται… οι άνθρωποι να σέβονται τα άτομα με αναπηρία. 

(Σ4). Κάποιο άλλο άτομο, προχωρώντας παραπέρα, κάνει λόγο για ενσυναίσθηση, 

θέλοντας να τονίσει ίσως την απαρχή της αλλαγής νοοτροπίας: «Οι κυβερνώντες 

πρέπει να αναπτύξουν λίγο την ενσυναίσθηση, ώστε να μπουν λίγο στη θέση μας.» 

(Σ18).  

 Η θέσπιση νόμων, οι οποίοι θα προβλέπουν και θα ρυθμίζουν θέματα 

επαγγελματικής αποκατάσταση των ατόμων με κινητική αναπηρία αποτελεί καίριο 

σημείο που η πολιτεία οφείλει αν λάβει υπόψη της. Σε μια από τις συνεντεύξεις 

συγκεκριμένα υπάρχει σχετική αναφορά στα ποσοστά πρόσληψης των ατόμων με 

αναπηρία: «Να δουν το νόμο και να τον βελτιώσουν και να τον κάνουν και 3% και 

4%.» (Σ8). Την ίδια άποψη έχουν και άλλα άτομα, τα οποία απαντούν καταφατικά σε 

ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά για ανάγκη σχετικής νομοθέτησης. Παρόμοια 

άποψη παρατίθεται σε άλλη συνέντευξη, η οποία προτείνει μάλιστα τη θέσπιση 

κινήτρων προς τους εργοδότες που προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες και να τους 

αποδίδονται πρόσθετα προνόμια: «Επίσης να παίρνουν κάποια έξτρα επιδόματα οι 

επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άτομα ΑμεΑ.  Γιατί να προσλάβει έναν εργαζόμενο 

με κινητική αναπηρία και να πληρώσει κιόλας να κάνει προσβάσιμη την επιχείρηση; 
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Ενώ αν το πει το κράτος... ότι θα πάρει επίδομα… βλέποντας τα εμπόδια σε πάνε 

προς τα πίσω…» (Σ12). 

 Ωστόσο, η απόδοση κινήτρων και προνομίων σε εργοδότες και η 

θεσμοθέτηση νόμων υπέρ των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί παρά να λαμβάνει 

υπόψη ζητήματα αξιοκρατίας. Αναφέρεται σχετικά, από άτομο το οποίο, συμφωνεί με 

την ψήφιση νόμων για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία, όμως, επισημαίνει 

την ανάγκη τήρησης της αξιοκρατίας, ώστε να μην προκαλείται το κοινό αίσθημα και 

να προσλαμβάνεται αρνητικά από το κοινωνικό σύνολο: «Ναι,  θα μπορούσε να είναι 

τέτοιο θέμα (κινήτρων και προνομίων). Αλλά και πάλι αξιοκρατία. Γιατί αυτό  

μεταβιβάζεται και στον κόσμο και είναι άσχημο να γίνεται έτσι.» (Σ7). 

 Η δημιουργία και η ενίσχυση υποστηρικτικών δομών που θα προωθούν την 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με κινητική αναπηρία προβάλλεται από 

κάποιους συνεντευξιαζόμενους. Την άποψή του περί αυτού παραθέτει ένα από τα 

άτομα, εκφράζοντας μάλιστα έκπληξή που τέτοιες δομές δεν υπάρχουν σήμερα σε 

βαθμό που θα έπρεπε. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δεν περίμενα τέτοια έλλειψη στον 

21ο αιώνα.  Η ενημέρωση αρχικά..δεν γίνεται ένα άτομο με κινητικές αναπηρίες να 

είναι μόνο στο σχολείο το Συ.Ε.Π. Έχει μαθήματα Συ.Ε.Π. στο γενικό σχολείο αλλά 

είναι ένα μάθημα γενικό ενώ θέλει ένα μάθημα ειδικό.» (Σ12). Η σημασία, μάλιστα, 

των δομών αυτών κρίνεται καθοριστική από άλλο άτομο: «Δεν γίνεται η πολιτεία να 

θέλει να είναι πρώτη, να έχει πολύ εργατικό πληθυσμό όταν δεν έχει όλες τις 

υποδομές για να δουλέψει ο εργατικός πληθυσμός. Ο εργατικός πληθυσμός είσαι εσύ 

είμαι κι εγώ. Αν δεν υπάρχει η υποστηρικτική δομή εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, άρα 

η πολιτεία χάνει έναν εργαζόμενο» (Σ13). Επομένως, βασικό βήμα θα ήταν η 

ενίσχυση των δομών αυτών αλλά και η ένταξή τους στην ζωή των ατόμων με 

αναπηρία, ήδη από πολύ νωρίς όπως αναφέρει ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος: «Ναι 

να τις ενισχύει. Να βάλει περισσότερα άτομα, να ξεκινήσουν από νωρίς τα ΑμεΑ» 

(Σ6).  Επιπλέον, η επιμόρφωση των εργοδοτών, η αλλαγή της νοοτροπίας από την 

πλευρά τους θα μπορούσε να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής 

ένταξης. Σχετικά αναφέρει ένας εκ των συνεντευξιαζόμενων: «Επίσης επιμόρφωση 

εργοδοτών.  Σε θέματα κινητικής αναπηρίας, δεν γίνεται ο ένας να έχει κινητική 

αναπηρία να ζητήσει δουλειά και να του πει ο εργοδότης τι ήρθες σε μένα ρε 

ανάπηρε...» (Σ12).  
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 Μέσα από μία άλλη άποψη προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος 

αξιολόγησης για τα άτομα, το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με κινητική αναπηρία . Η άποψη που 

εκφράζεται από νέο άτομο, προτείνει την αξιολόγηση των ατόμων με κινητική 

αναπηρία ως προς την παραγωγικότητα τους και τον έλεγχο των δεξιοτήτων τους, με 

ταυτόχρονη επιδίωξη την επαγγελματική τους ενσωμάτωση.  Συγκεκριμένα 

παραθέτει: «Γενικά νομίζω ότι χρειάζεται ένα σύστημα αξιολόγησης,  το οποίο θα 

πρέπει να λειτουργεί γενικά αλλά και ειδικά στα άτομα με αναπηρίες γιατί πολύς 

κόσμος με κινητικά προβλήματα έχει δεξιότητες που αν μπορούσε να κάνει αυτό που 

του αρέσει και του δινόταν η ευκαιρία να εργασθεί θα ήταν παραγωγικός. Έτσι θα 

έρθει η ανάπτυξη.» (Σ18). 

 Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς την 

κατεύθυνση της  επαγγελματικής ένταξης των ατόμων αν η ίδια η πολιτεία δεν 

φροντίσει με διάφορα μέτρα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τα άτομα με 

αναπηρία.. Επιπλέον, κρίνεται σημαντική και η υποστήριξη των ατόμων κατά την 

επαγγελματική τους ένταξη, όπως αναφέρεται σε μια από τις συνεντεύξεις: 

«…διαφέρει πάντα από τον τύπο της αναπηρίας, η εργασία, αλλά  χρειάζονται 

ψυχολόγοι για υποστήριξη.» (Σ8). 

 Σε κάθε περίπτωση, η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική 

αναπηρία, είναι συνδεδεμένη απόλυτα με την προσβασιμότητα, τις συνθήκες και τα 

μέσα εργασίας. Η πολιτεία  οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτές τις 

παραμέτρους στην προσπάθειά της να δώσει λύση στο πρόβλημα της επαγγελματικής 

αποκατάστασης των ατόμων με κινητική αναπηρία. Όπως αναφέρεται σε αρκετές 

συνεντεύξεις: «…βλέπουμε τις ανάγκες και πρέπει να έχουμε κάποιες δομές ως προς 

την προσβασιμότητα.» (Σ13), «Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, κυρίως πρόσβαση γιατί 

αλλιώς δεν έχουν σημασία οι δομές και η δουλειά.» (Σ1), «Όμως να μπορώ να 

πηγαίνω στη δουλειά να μη χρειάζομαι άτομο… και εκεί να μπορώ να κινούμαι 

άνετα…» (Σ6). 
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6. 2. Συζήτηση-Συμπεράσματα  
 

 Η εργασία αυτή είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις των ατόμων με 

κινητική αναπηρία ως προς τη συμβολή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στην επαγγελματική τους ένταξη. Οφείλουμε εδώ να αναφέρουμε 

πως από τους δεκαοκτώ συμμετέχοντες στην έρευνα, οι έξι γνώριζαν για το 

αντικείμενο, τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες και τις δομές Συμβουλευτικής 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, έκαναν μάλιστα, χρήση τέτοιων υπηρεσιών, 

κυρίως, στα μαθητικά και φοιτητικά τους χρόνια. Άλλοι έξι, δήλωσαν ότι γνώριζαν 

για το αντικείμενο και τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού που προσφέρονταν από εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμους και 

άλλους φορείς, αλλά δεν έκανα χρήση των υπηρεσιών οι ίδιοι. Οι υπόλοιποι έξι από 

τους συμμετέχοντες, δεν γνώριζαν σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό, πληροφορήθηκαν δε,  μέσω της ερευνήτριας. 

 Παράλληλα, στόχοι της εργασίας αποτέλεσαν η διερεύνηση των απόψεων των 

ατόμων με κινητική αναπηρία για την εργασία και το ρόλο της πολιτείας σε σχέση με 

την επαγγελματική τους ένταξη. Για την μελέτη των παραπάνω τέθηκαν από την 

ερευνήτρια τρία ερευνητικά ερωτήματα. Η ομαδοποίηση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τρόπο ώστε να διευκολύνει την απάντηση των τριών 

ερευνητικών ερωτημάτων και να εξαχθούν συμπεράσματα. 

 Απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δίνουν τα ευρήματα της πρώτης 

θεματικής κατηγορίας με τίτλο «Εργασία», στο δεύτερο,  τα ευρήματα της δεύτερης 

θεματικής κατηγορίας με τίτλο «Συ.Ε.Π.», ενώ στο τρίτο,  τα ευρήματα της τρίτης 

θεματικής κατηγορίας με τίτλο «Πολιτεία».   

 Στο σημείο αυτό συνοψίζουμε τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και 

προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε σε σύγκριση με βιβλιογραφικά δεδομένα και 

αντίστοιχα ευρήματα ερευνών από τη χώρα μας και τη διεθνή βιβλιογραφία. 
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6.2.1. Εργασία 

 Οι απόψεις των ατόμων που εντάχθηκαν στην πρώτη θεματική κατηγορία, η 

οποία ονομάσθηκε από την ερευνήτρια «Εργασία», στόχο είχαν να απαντήσουν στο 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα: «ποιές είναι οι απόψεις των ατόμων με κινητική 

αναπηρία για την εργασία;». Απάντηση δόθηκε μέσω των απόψεων των 

συμμετεχόντων που απαρτίζουν την παραπάνω θεματική κατηγορία και τα θέματα/ 

υποθέματά της, «Ψυχολογικός-προσωπικός τομέας», «Οικονομικός τομέας», 

«Κοινωνικός τομέας» και «Άλλες απολαβές».  

   Ως προς τις απαντήσεις που δόθηκαν και τις απόψεις που κατατέθηκαν, 

παρατηρείται ποικιλία και ταύτιση των συμμετεχόντων στην άποψη ότι η προσφορά 

της εργασίας προς τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι θετική, πολυποίκιλη και 

πολυεπίπεδη. Σχεδόν όλα τα άτομα που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις θεωρούν, 

σημαντική την εργασία, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να εργασθούν, παρόλο 

που τα περισσότερα δεν εργάστηκαν ποτέ, ή τη χαρά που εργάστηκαν, όσα είχαν την 

τύχη να εργαστούν. Οι συνεντευξιαζόμενοι συγκλίνουν στο ότι η  θετική προσφορά 

της εργασίας και οι  πολλαπλές ωφέλειες από αυτήν σχετίζονται με τον ψυχολογικό-

προσωπικό τομέα, με πλεονεκτήματα που αφορούν στον οικονομικό και κοινωνικό 

τομέα αλλά και με ποικίλες άλλες απολαβές. 

  Όσον αφορά στον ψυχολογικό-προσωπικό τομέα, το άτομο όταν εργάζεται 

κατά την άποψη σχεδόν όλων των συμμετεχόντων, απολαμβάνει οφέλη όπως είναι η 

τόνωση της αυτοπεποίθησής του, μπορεί να αναπτυχθεί προσωπικά, νιώθει καλά με 

τον εαυτό του και ταυτόχρονα νιώθει ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. 

Παράλληλα, έχει την ευκαιρία να λάβει γνώσεις μέσα από την επαγγελματική 

συναναστροφή, νιώθει  ικανοποίηση από την εργασία του ενώ, ακόμα, του προσφέρει 

θάρρος και αυτονομία. Επιπλέον, το άτομο που εργάζεται έχει την ευκαιρία να 

λαμβάνει χαρά από την ασχολία του, ιδιαίτερα αν ασχολείται αυτό που σπούδασε, 

ενώ ανοίγουν οι ορίζοντές του.  

 Σε σχέση με τον κοινωνικό τομέα, η εργασία για όλους τους συμμετέχοντες 

αποτελεί μια ευκαιρία κοινωνικοποίησής τους αλλά και αποδοχής από το κοινωνικό 

σύνολο. Όπως έχει επισημανθεί από τη σχετική βιβλιογραφία, η εισαγωγή του ατόμου 

με αναπηρία στην αγορά εργασίας συμβάλλει στην κοινωνική ένταξή του, η οποία 
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πραγματοποιείται με τρόπο φυσικό (Ζαχαροπούλου κ.ά., 2000), όπως επίσης και η 

κοινωνική ενσωμάτωση μπορεί να προαχθεί μέσα από την εισαγωγή του ατόμου στην 

αγορά εργασίας (Lindsay, 2011). Το ίδιο το άτομο είναι σε θέση να βιώσει την 

ενσωμάτωση, την καταξίωση και την επικοινωνία. 

 Όσον αφορά στον οικονομικό τομέα, μέσα από τα ευρήματα της έρευνας 

φάνηκε πως το άτομο που εργάζεται έχει χρηματικές απολαβές, που αναμφίβολα του 

εξασφαλίζουν ανεξαρτησία και αυτονομία και επιπλέον, κατά την άποψη κάποιων 

συμμετεχόντων, είναι σε θέση να συμβάλλει οικονομικά στην οικογένειά του.  

 Όμως τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα, επεκτάθηκαν και σε άλλες 

ωφέλειες που προκύπτουν από την εργασία. Το άτομο που εργάζεται, κατά την άποψή 

τους, μπορεί να νιώθει ελεύθερο, ενώ για κάποιους η δουλειά αντιπροσωπεύει τη 

ζωή. Για πολλά άτομα με κινητική αναπηρία η εργασία είναι διέξοδος, καθώς τους 

προσφέρει απασχόληση και ευκαιρία να απομακρυνθούν από το σπίτι.   

 

6.2.2. Συ.Ε.Π. 

 Στη δεύτερη θεματική κατηγορία, που ονομάστηκε από την ερευνήτρια 

«Συ.Ε.Π.», εντάχθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων που σαν στόχο είχαν να 

δώσουν απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: «πόσο  αναγκαία κατά την 

άποψή τους είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού  για τα άτομα με κινητική αναπηρία; πως μπορούν να συμβάλουν 

στην επαγγελματική τους  ένταξη;». Απάντηση δόθηκε μέσω των απόψεων των 

συμμετεχόντων της δεύτερης θεματικής κατηγορίας και των θεμάτων/υποθεμάτων 

της, «Η σημασία της Συ.Ε.Π. για άτομα με κινητική αναπηρία», «Παράμετροι 

υποστήριξης Συ.Ε.Π. για επαγγελματική ένταξη ατόμων με κινητική αναπηρία», 

«Αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση», «Εκπαιδευτική-επαγγελματική 

πληροφόρηση και λήψη απόφασης», «Υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην αγορά 

εργασίας», «Προϋποθέσεις και κριτήρια Συ.Ε.Π. και άλλες παράμετροι συμβολής». 

 Οι απόψεις των ατόμων με κινητική αναπηρία συγκλίνουν στην άποψη πως η 

Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι διαδικασίες ιδιαίτερα 

σημαντικές και μπορούν να συμβάλλουν με ποικίλους τρόπους στην αναζήτηση και 
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εύρεση εργασίας και στην  επαγγελματική τους ένταξη. Στο σημείο αυτό δεν 

μπορούμε να μην επισημάνουμε το γεγονός πως η σημαντικότητα της Συ.Ε.Π. 

αναδείχτηκε από όλους τους οι συμμετέχοντες, αν και αρκετοί από αυτούς δεν είχαν 

σχετική εμπειρία και επίσης, κάποιοι δεν γνώριζαν καθόλου τη διαδικασία.   Οι 

απόψεις των συμμετεχόντων περί σημαντικότητας της Συ.Ε.Π. έρχονται να 

επιβεβαιώσουν ευρήματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε συμβούλους 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την παροχή Συ.Ε.Π. σε άτομα με αναπηρία 

(Lee, 2015). Τα αποτελέσματα της έρευνα κατέδειξαν τη συμβολή της Συ.Ε.Π. 

κυρίως στην αναζήτηση θέσεων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, οι 

παραπάνω απόψεις των συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν και άλλη έρευνα,  των Beddie 

et al. (2005), σε άτομα με αναπηρία, όπου διαπιστώθηκε πως ή Συ.Ε.Π. μπορεί να 

είναι πολύ βοηθητική για τα άτομα με αναπηρία ως προς την αναζήτηση καριέρας.  

 Η σημασία της Συ.Ε.Π. για τα άτομα με κινητική αναπηρία προβάλλεται από 

τους περισσότερους ως πολύ καθοριστική και αναγκαία. Παρόμοια, σε έρευνα του 

Ρώσση (χ.χ), μέσω συνεντεύξεων, σε άτομα με αναπηρία, έγινε φανερό πως η 

Συμβουλευτική καθοδήγηση των ατόμων με αναπηρία, και ο Επαγγελματικός 

Προσανατολισμό καθίσταται αναγκαία. Στη συγκεκριμένη έρευνα μάλιστα, φάνηκε η 

έλλειψη  παρεμβατικών προγραμμάτων Συ.Ε.Π. μέσω διαδικτύου. Πολλά από τα 

άτομα που πήραν μέρος στην έρευνά μας δήλωσαν πως οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. είναι 

σημαντικές ή πολύ βοηθητικές. Άλλα, δήλωσαν πως είναι πολύ σημαντικές για την 

εύρεση εργασίας ή για υποστήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία, ότι υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη για τέτοιου είδους στήριξη τόσο στα άτομα με κινητική αναπηρία, 

όσο και γενικότερα στα άτομα με αναπηρία. Οι δομές Συ.Ε.Π. φαίνεται κατά την 

άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα να μπορούν να συμβάλουν στην 

επαγγελματική αποκατάστασή τους, που έτσι και αλλιώς παρουσιάζει μεγάλη 

δυσκολία σε σχέση με άλλες αναπηρίες, όπως προκύπτει, εξάλλου,  από τα ευρήματα 

έρευνας των Estrada- Hernandez et al (2008). Τα ευρήματα της έρευνάς μας, τα οποία 

αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της Συ.Ε.Π. ως προς την επαγγελματική ένταξη των 

ατόμων με κινητική αναπηρία, επιβεβαιώνουν ευρήματα έρευνας των Beddie et al. 

(2005), μέσω των οποίων τονίζεται ο ρόλος της Συ.Ε.Π. στην αναζήτηση και εύρεση 

εργασίας των ατόμων με αναπηρία. 

 Βέβαια, εκφράστηκαν και επιφυλακτικές απόψεις στην παρούσα έρευνα, όπως  

κάποιου από τους ερωτηθέντες, που δήλωσε πως οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και 
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Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα ήταν χρήσιμες αλλά όχι για όλες τις 

περιπτώσεις, καθώς δεν είναι όλα τα άτομα με κινητική αναπηρία σε θέση να 

εργασθούν. Επιπλέον, η άποψη πως δεν προσφέρουν πολλά οι υπηρεσίες, αλλά θα 

μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να προσφέρουν, αν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των 

κινητικά αναπήρων, εκφράσθηκε σε μια από τις συνεντεύξεις. 

 Ως προς το δεύτερο σκέλος του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, τα άτομα 

με κινητική αναπηρία εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις παραμέτρους υποστήριξης 

της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσω των οποίων 

είναι δυνατόν να επιτευχθεί η επαγγελματική τους ένταξη.  

 Πρωτίστως, για τα άτομα με κινητική αναπηρία, που πήραν μέρος στην 

έρευνα, φάνηκε πως η Συ.Ε.Π. μπορεί να συμβάλει σε επίπεδο αυτογνωσίας 

(Callahan & Garner, 1997), τόνωσης της αυτοπεποίθησης (De Loach & Gier, 1981; 

Murugami, 2010; Osa-Edoh, χ.χ.),  αλλά και ενδυνάμωσης του ατόμου (Kelechi & 

Ihuoma, 2011), όπως φαίνεται και τονίζεται επίσης από την παραπάνω σχετική 

βιβλιογραφία. Η ενδυνάμωση του εαυτού και των δυνατοτήτων των ατόμων με 

αναπηρία με την υποστήριξη της Συ.Ε.Π., τονίστηκε από τους συμμετέχοντες, 

επιβεβαιώνοντας έτσι αποτελέσματα έρευνας των Briel & Getzel (2014), που 

πραγματοποιήθηκε σε μαθητές με αναπηρίες και κατέδειξε τη σημαντικότητα της 

Συ.Ε.Π ως προς την υποστηρίξει σε διάφορους τομείς, αλλά και την ενδυνάμωση των 

δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία.   Το άτομο μέσα από διάφορες τεχνικές και 

διαδικασίες, μέσω της Συ.Ε.Π.,  είναι δυνατόν να αντιληφθεί καλύτερα τον εαυτό του, 

τόνισε ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχα 

ερευνητικά ευρήματα  (Παπάνης κ.ά., 2007). Με τον τρόπο αυτό, το άτομο με 

κινητική αναπηρία αποδέχεται τον εαυτό του, αλλά το σημαντικότερο, αποδέχεται 

την αναπηρία του. Αυτή η άποψη που αναδείχτηκε μέσα από τις συνεντεύξεις, 

επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα παρεμβατικού προγράμματος Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου η αποδοχή του εαυτού και της αναπηρίας 

βελτιώθηκε στα συμμετέχοντα άτομα στο πρόγραμμα (Jamieson & Paterson, 1995). 

Επίσης, το άτομο, με την υποστήριξη της Συ.Ε.Π., μπορεί να διερευνήσει τις 

ικανότητες και δεξιότητές του, σύμφωνα με την έρευνά μας. Αυτή η άποψη συμφωνεί 

με τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη από τους Getzel & Briel (χ.,χ.), σε φοιτητές με 

αναπηρίες και κατέδειξε πως η Συμβουλευτική τους βοήθησε ως προς την ενίσχυση 

των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, το άτομο μπορεί να βάλει επαγγελματικούς στόχους 
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σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητές του και να διεκδικήσει την επαγγελματική 

του ενσωμάτωση, όπως φαίνεται από πολλές από τις τοποθετήσεις των 

συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Η αυτοπεποίθηση, όπου 

υστερούν σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με αναπηρία κατά την παραδοχή τους, είναι 

δυνατόν να τονωθεί, ώστε τα άτομα να δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη  στον εαυτό 

τους, να αποδεχτούν ακόμη καις την αναπηρία τους,  όπως τονίζεται βιβλιογραφικά 

(Jansen, 1975), και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Η άποψη αυτή τονίστηκε και προβλήθηκε έντονα από μεγάλο 

αριθμό ατόμων που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις. Η ενδυνάμωση επίσης του 

ατόμου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να είναι σε θέση 

να παίρνει το ίδιο τις αποφάσεις του για τη δουλειά και τη ζωή, είναι μία άποψη που 

προβλήθηκε έντονα από τους συνεντευξιαζόμενους μέσω της έρευνάς μας.  

 Τα άτομα με κινητική αναπηρία μπορούν και πρέπει να υποστηριχθούν από τη 

Συ.Ε.Π. σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, αλλά και 

λήψης απόφασης, όπως τονίστηκε κατά τις συνεντεύξεις και φάνηκε από τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Αντίστοιχα ευρήματα προέκυψαν και από  έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Γιαννίτσας κ.ά. (2003), σε 215 άτομα με αναπηρία, εκ των 

οποίων τα 70 με κινητική αναπηρία, όπου αναδείχθηκε η ανάγκη πληροφόρησης από 

τις δομές Συ.Ε.Π. για τις θέσεις εργασίας  και τις απαιτήσεις κάθε θέσης. Επίσης, 

έρευνα των  Thomas & Berven (1985), επισημαίνει την συμβολή της Συμβουλευτικής 

και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματά 

της, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης των ατόμων με κινητική αναπηρία. 

Σχετικά με την πληροφόρηση, μάλιστα, τονίστηκε από τους συμμετέχοντες, το 

γεγονός ότι πολλά από τα άτομα με κινητική αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση στην 

πληροφορία και την ενημέρωση, οπότε τέτοιου είδους διαδικασίες πληροφόρησης θα 

ήτα ιδιαίτερα χρήσιμες για αυτά, προκειμένου να προβούν σε διαδικασία 

επαγγελματικών αποφάσεων. Η εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση, 

εξάλλου, θεωρείται πολύ σημαντική προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, 

επισημαίνεται βιβλιογραφικά (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2012). Έτσι, η δεξιότητα της 

λήψης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής απόφασης μπορεί να βελτιωθεί, μέσω 

διαδικασιών Συ.Ε.Π., όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων.  Αυτό, 

επιβεβαιώνει αποτελέσματα παρεμβατικού προγράμματος Συμβουλευτικής και 
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Επαγγελματικού, που εφαρμόστηκε σε δέκα αγόρια με κινητική αναπηρία, όπου η 

δεξιότητα λήψης απόφασης βελτιώθηκε σημαντικά στα συμμετέχοντα άτομα στο 

πρόγραμμα (Jamieson & Paterson, 1995). Παράλληλα, όπως τονίστηκε από τις 

τοποθετήσεις των συνεντευξιαζόμενων στην παρούσα έρευνα, οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π. 

μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα με κινητική αναπηρία και κατά τη μετάβαση 

στην αγορά  εργασίας. Μπορούν οι υπηρεσίες Συ.Ε.Π., κατά το πέρασμα των ατόμων 

από την ανεργία στην εργασία, να μεσολαβήσουν μεταξύ ατόμων και εργοδοτών, να 

τα συμπαρασταθούν κατά το στάδιο της μετάβασης και της προσαρμογής, άποψη που 

προβάλλεται ιδιαίτερα από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων,  επισημαίνεται δε, 

και βιβλιογραφικά (Amundson κ.ά, 2008). 

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας κατέδειξαν πως η Συ.Ε.Π., αν 

διασφαλιστούν κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια, επιπλέον παράμετροι 

υποστήριξης και ενέργειες, μπορεί να βοηθήσει την επαγγελματική ένταξη των 

ατόμων με κινητική αναπηρία, γιατί όπως αναδεικνύει έρευνα  των Δαμιανίδου & 

Φτιάκα (2012), ένας μεγάλος αριθμός αναπήρων αδυνατεί να εισέλθει στην αγορά 

εργασίας και να ενσωματωθεί κοινωνικά. Η καλύτερη    συμβολή των υπηρεσιών θα 

μπορούσε να εξασφαλισθεί, όπως τονίστηκε από πολλούς συμμετέχοντες,  με τη 

στελέχωσή τους από ειδικούς,  για παράδειγμα ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς αλλά και γενικότερα από άτομα με γνώσεις σε θέματα αναπηρίας, 

επιπλέον, είναι προσιτές, ενώ ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό. Η υποστήριξη από τη Συ.Ε.Π., επίσης, οφείλει να περιλαμβάνει 

διαδικασία που θα βασίζεται στην αυτοψία των συμβούλων και διερεύνηση του 

χώρου εργασίας, και τις ανάγκες   των ατόμων με κινητική αναπηρία, καταθέτουν 

πολλοί συνεντευξιαζόμενοι, κάτι που επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά (Pierce et al., 

2003; Παπαβασιλείου-Αλεξίου 2016). Επιπροσθέτως, διατυπώθηκε η ανάγκη 

αποσαφήνισης του νομικού πλαισίου σε ότι αφορά την απασχόληση των ατόμων με 

κινητική αναπηρία, προκειμένου οι υπηρεσίες Συ..Ε.Π. να μπορούν να συμβάλουν 

καθοριστικά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η υποστήριξη, επίσης, του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των ατόμων με κινητική αναπηρία μπορεί να αποτελεί 

σημείο αναφοράς στις διαδικασίες Συ.Ε.Π. ώστε τα άτομα αυτά να ενταχθούν 

επαγγελματικά και κοινωνικά. Όλες αυτές οι διαδικασίες οφείλουν, όπως προέκυψε 

από την έρευνά μας, να συμβαίνουν δια βίου ή σε σημαντικά διαστήματα της ζωής 

των ατόμων και να έχουν έναν χαρακτήρα διαχρονικό και συνεχόμενο. Εξάλλου, 
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βιβλιογραφικά αναφέρεται, πως ένα άτομο έχει  ανάγκη  από υποστήριξη σε κάθε 

στάδιο της σταδιοδρομίας του, προκειμένου να τη διαχειριστεί αυτόνομα  

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2005:172). 

 

6.2.3. Πολιτεία  

 Η τρίτη θεματική κατηγορία στην οποία δόθηκε από την ερευνήτρια ο τίτλος 

«Πολιτεία», περιλαμβάνει τις απόψεις των συνεντευξιαζόμενων με στόχο να δοθεί 

απάντηση στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα: «ποιός ο ρόλος της επίσημης πολιτείας 

στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία;». Το ερώτημα 

απαντάται μέσω των απόψεων των συμμετεχόντων οι οποίες ομαδοποιήθηκαν στην 

παραπάνω θεματική κατηγορία και των θεμάτων/υποθεμάτων της, «Ρόλος της 

πολιτείας και άτομα με κινητική αναπηρία», «Προβλήματα ελλείψεις», «Προτάσεις 

για επαγγελματική ένταξη ατόμων με κινητική αναπηρία». 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας  εξέφρασαν αρκετά αρνητικά 

συναισθήματα και παράπονα ως προς το ρόλο της πολιτείας απέναντι στα άτομα με 

κινητική αναπηρία και την επαγγελματική τους ενσωμάτωση. Αναφέρθηκαν σε 

πολλές ελλείψεις, ενώ παράλληλα έκαναν προτάσεις για την αντιμετώπιση των 

δυσλειτουργιών και την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με κινητική 

αναπηρία.  

 Οι συνεντευξιαζόμενοι, ως προς το ρόλο της πολιτείας απέναντι στα άτομα με 

κινητική αναπηρία, εξέφρασαν παράπονα σε ένα μεγάλο ποσοστό  και χαρακτήρισαν 

την πολιτεία «ανενεργή» ή «αδιάφορη» και «απούσα» απέναντί τους γενικότερα αλλά 

και στο ζήτημα της επαγγελματικής τους ένταξης ειδικότερα. Παράλληλα, 

ακούσθηκαν απόψεις για την απουσία μέριμνας για την επαγγελματική 

αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία γενικότερα, ενώ διατυπώθηκε πως υπάρχει 

ανάγκη υποστήριξης προς τα άτομα αυτά ώστε να βγουν ισότιμα στον επαγγελματικό 

στίβο. Επιπλέον, τονίστηκε από τα περισσότερα συμμετέχοντα άτομα, πως 

χρειάζονται μια πολιτεία πιο υποστηρικτική και ευαισθητοποιημένη απέναντί τους, 

προκειμένου να ενσωματωθούν ισότιμα στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ωστόσο, διατυπώθηκαν και διαφορετικές απόψεις, πως η πολιτεία στηρίζει τα άτομα 
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με κινητική αναπηρία ή πως έχει αρχίσει να κάνει πράγματα για αυτά τα άτομα πλέον, 

αν και με μεγάλη καθυστέρηση και με αργούς ρυθμούς.  

 Σε ότι αφορά στα προβλήματα και τις ελλείψεις, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό και είναι πολυποίκιλες. Από πολλούς, 

τονίστηκε η έλλειψη παιδείας της κοινωνίας, προκειμένου να αποδεχτεί και να 

αντιμετωπίσει ισότιμα τα άτομα με κινητική αναπηρία, γιατί, όπως τονίζεται και 

βιβλιογραφικά, η αντιμετώπιση της αναπηρίας εξαρτάται από τον τρόπο που το 

εκάστοτε κοινωνικό σύνολο την ορίζει (Λογαράς 2013). Η έλλειψη ευαισθησίας και 

σεβασμού αλλά και η λανθασμένη νοοτροπία και η προκατάληψη που επικρατεί για 

τα άτομα με κινητική  αναπηρία είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα, που εμπίπτει 

γενικότερα στη έλλειψη παιδείας, και φάνηκε μέσω της έρευνάς μας. Σε ότι αφορά 

στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία, η προκατάληψη 

αποτελεί σοβαρό πλήγμα, όπως δείχνουν τα ευρήματά μας, επιβεβαιώνοντας 

αποτελέσματα έρευνας των Γιαννίτσα κ.ά. (2003), που πραγματοποιήθηκε σε άτομα 

με αναπηρία και τους γονείς τους, σχετικά με τη συμβολή αλλά και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν από την εφαρμογή της Συ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της αναζήτησης 

εργασίας. 

 Ένα μείζον ζήτημα που αναδείχθηκε, σχεδόν από όλους τους συμμετέχοντες, 

είναι η έλλειψη προσβασιμότητας και η δυνατότητα εύκολης μετακίνησης. Για τα 

άτομα με κινητική αναπηρία, η μετακίνηση και η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, 

υπηρεσίες, χώρους αναψυχής, επαγγελματικούς χώρους αλλά και άλλους χώρους 

είναι θέμα αδιαπραγμάτευτο. Σε ότι αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με κινητική αναπηρία στην καθημερινότητά τους, όπως προέκυψε από τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται πως διαφέρουν. Κάποια από άτομα 

φάνηκε πως διαθέτουν τη δυνατότητα να κινούνται ανεξάρτητα και παράλληλα 

διαθέτουν πλούσια κοινωνική ζωή, ενώ, κάποια και επαγγελματική. Αντίθετα, 

κάποιοι άλλοι απάντησαν πως δεν μπορούν να κινηθούν μόνοι τους είτε λόγω 

δυσκολιών που προκύπτουν από την αναπηρία τους, συναισθηματικών ανασφαλειών 

που στέκονται εμπόδια στην ανεξαρτησία τους. Τα παραπάνω, εξάλλου, προκύπτουν 

και επιβεβαιώνουν ευρήματα ανάλογης έρευνας (Λιατσού κ.ά., 2014). Το ζήτημα της 

πρόσβασης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με 

κινητική αναπηρία, αφού όπως τονίσθηκε πολλές φορές, δεν υφίσταται για πολλά 

σημεία μέσα στην πόλη. Οπότε, κατά την άποψη πολλών συνεντευξιαζόμενων, η 
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επαγγελματική τους ένταξη είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί, ακόμα και στην 

περίπτωση υποστήριξης μέσω Συ.Ε.Π.,, εάν δεν εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε 

υπηρεσίες, δήμους, επαγγελματικούς χώρους αλλά και άλλους χώρους. Επιπλέον, η 

έλλειψη των κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τα άτομα με κινητική αναπηρία, για 

τις οποίες η πολιτεία δεν έχει φροντίσει, αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα, το 

οποίο δυσχεραίνει την επαγγελματική τους ενσωμάτωση, αναδείχθηκε 

χαρακτηριστικά μέσω κάποιων συνεντεύξεων.  

 Με βάση τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις ελλείψεις, οι συμμετέχοντες 

τονίζουν πως η πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα σε πάρα πολλά επίπεδα, ώστε τα 

άτομα με κινητική αναπηρία να τύχουν του απαιτούμενου σεβασμού, αποδοχής, 

πλήρους επαγγελματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης γιατί τα άτομα αυτά 

έχουν, λόγω της φύσης της αναπηρίας τους, τάση απομόνωσης, όπως αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία  (Γιαννίτσας, 2000α). Παράλληλα, οφείλει η πολιτεία να δημιουργήσει 

υποστηρικτικές δομές, δομές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για άτομα με κινητική 

αναπηρία, να λειτουργήσει ένα αξιοκρατικό σύστημα  στον επαγγελματικό τομέα 

αλλά και να δώσει κίνητρα στους εργοδότες (Hughes & Borbely-Pecze, 2012), 

προκειμένου να είναι σε θέση να προσλαμβάνουν και να απασχολούνν άτομα με 

κινητική αναπηρία.  

 Επιπλέον, η δημιουργία και λειτουργία δομών Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού υποστηρίχθηκε, σχεδόν από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, θα ήταν θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης των ατόμων με κινητική αναπηρία. Οι δομές θα μπορούσαν να 

υποστηρίξουν σε πολλαπλά επίπεδα τα άτομα, ώστε να διεκδικήσουν την ισότιμη 

απασχόλησή τους. Η προσφορά των παραπάνω δομών φαίνεται πως είναι σημαντική 

για τα άτομα με κινητική αναπηρία, προκειμένου να ενταχθούν επαγγελματικά, με 

την προϋπόθεση να λαμβάνουν υπόψη τους τις  ανάγκες και τις δυσκολίες τους. Η 

πολιτεία, από την άλλη, χρειάζεται να γίνει περισσότερο ενεργή προσφέροντας 

στήριξη και επαγγελματικές ευκαιρίες στα άτομα με κινητική αναπηρία. 

 Με την υποστήριξη των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και με την αρωγή της πολιτείας, αυξάνεται η δυνατότητα στα 

άτομα με κινητική αναπηρία  να συμπεριληφθούν στην κοινωνία, μέσω της 
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επαγγελματικής τους ένταξης, άποψη που φάνηκε μέσα από την έρευνά μας. 

Παρόμοια, τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Παπάνη 

(2008), σε εργοδότες του Νομού Κορινθίας, σχετικά με τη στάση τους απέναντι στα 

ΑμεΑ. Από τα αποτελέσματα αναδείχτηκε η ανάγκη υποστήριξης των ατόμων με 

κινητική αναπηρία μέσω Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκειμένου να 

ενταχθούν επαγγελματικά. Η συγκρότηση υποστηρικτικών δομών, σαν αυτές της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  αν συνδυαστούν με την 

αποφασιστική δράση της πολιτείας προς διάφορες πλευρές, μπορεί να οδηγήσει σε 

μια νέα εποχή, όπου η διαφορετικότητα δεν θα λαμβάνεται σαν κάτι αρνητικό, τα 

άτομα με αναπηρία δεν θα είναι αποκλεισμένα επαγγελματικά και κοινωνικά, αλλά 

θα τυγχάνουν απόλυτης επαγγελματικής  και κοινωνικής ενσωμάτωσης γιατί, όπως 

αναφέρθηκε και σε μια από τις συνεντεύξεις «είναι δικαίωμα κάθε ατόμου να 

εργασθεί και υποχρέωσή του απέναντι στην κοινωνία». 

 

6.3. Περιορισμοί και προτάσεις 

 Οι περιορισμοί που σχετίζονται με την παρούσα έρευνα αφορούν σε ζητήματα 

που αναφύονται τόσο από τη φύση της ποιοτικής έρευνας, όσο και από τη διαδικασία 

της σκόπιμης δειγματοληψίας. Οπότε, τα συμπεράσματα σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να γενικευτούν.   

 Επιπλέον, τα άτομα που ανταποκρίθηκαν, μετά την πρώτη προσέγγιση και 

αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, ήταν στην πλειοψηφία τους άτομα με εκ γενετής 

αναπηρία. Τα άτομα με κινητική αναπηρία αφορούν σε ένα μεγάλο πληθυσμιακό 

κομμάτι, με πολυποίκιλα και ετερογενή χαρακτηριστικά οπότε είναι δύσκολο και 

παρακινδυνευμένο να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

ερευνητικής προσπάθειας. 

 Επίσης, περιορισμό στην παρούσα έρευνα αποτέλεσε το γεγονός ότι 

αφορούσε σε άτομα με κινητική αναπηρία,  οπότε λόγω των δυσκολιών μετακίνησης, 

το δείγμα συγκρότησαν άτομα μόνο από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.  

 Μέσα από την ερευνητική διαδικασία, την καταγραφή και κυρίως από την 

ανάλυση των δεδομένων, αναδείχθηκε  η σημαντικότητα της Συμβουλευτικής και του 
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Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η συμβολή της στην επαγγελματική ένταξη 

των ατόμων με κινητική αναπηρία. Επίσης αναδείχτηκε η σημαντικότητα της 

εργασίας για τα άτομα με κινητική αναπηρία καθώς και ο ρόλος της πολιτείας στην 

επαγγελματική ένταξη, πόλο της κοινωνικής ένταξης, αυτών των ατόμων.  

Ωστόσο προτείνεται η επέκταση της έρευνας: 

• σε περιφερειακό ή και πανελλαδικό επίπεδο 

• σε άτομα με αναπηρία, ώστε να γίνει σφαιρικότερη προσέγγιση των 

αντιλήψεων. 

Επιπλέον, προτείνεται η επέκταση της έρευνας στα εξής θέματα: 

• διερεύνηση και καταγραφή των δομών Συ.Ε.Π. καθώς και των 

υποστηρικτικών τους δράσεων προς τα ΑμεΑ, ώστε να αποτυπωθεί η 

παρούσα κατάσταση, με σκοπό τη δημιουργία, επέκταση ή ενίσχυσή τους, 

• περαιτέρω διερεύνηση των υποστηρικτών δράσεων της Συ.Ε.Π. σε επίπεδο 

αυτογνωσίας, πληροφόρησης, διαδικασία λήψης απόφασης και μετάβασης 

στον επαγγελματικό στίβο, ώστε να αποτυπωθεί λεπτομερώς η σημαντική 

προσφορά της Συ.Ε.Π. προς τα ΑμεΑ, βάση των, διεθνώς αποδεκτών, αξόνων 

της, 

• διερεύνηση της συμβολής της Συ.Ε.Π. σε ότι αφορά όχι μόνο την 

επαγγελματική αλλά και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με κινητική 

αναπηρία, ώστε να διαπιστωθεί ή όχι το κατά πόσο και με πιο τρόπο οι δομές 

και διαδικασίες Συ.Ε.Π. μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των 

ατόμων με κινητική αναπηρία, 

• διερεύνηση παραγόντων που πιθανόν λειτουργούν ανασταλτικά στην 

επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία (π.χ. 

οικογένεια, εργοδότες, νομοθετικό πλαίσιο, στερεότυπα κ.λ.π.), ώστε με τη 

συμβολή διαφόρων δράσεων αλλά και δράσεων Συ.Ε.Π. να γίνει προσπάθεια 

άμβλυνσης των ανασταλτικών παραγόντων,  

• διερεύνηση του ρόλου της πολιτείας στην επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ 

γενικότερα και ατόμων με κινητική αναπηρία, ζήτημα που οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες έθεσαν, ώστε να διαπιστωθούν οι ελλείψεις και να καθοριστούν 

οι παράμετροι δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Παράρτημα  

Ι. Οδηγός Συνέντευξης 

Φύλο:    ………………………………………………………….. 

Ηλικία:   ………………………………………………………….. 

Οικογενειακή κατάσταση : ………………………………………………………….. 

Επίπεδο εκπαίδευσης:  ………………………………………………………….. 

 

1.  Θα θέλατε να μιλήσετε για τον εαυτό σας; πως βιώνετε την 

καθημερινότητά σας; τις όποιες δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζετε λόγω της 

αναπηρίας σας; 

1.1. Εργάζεστε ή επιθυμείτε να εργασθείτε; 

1.2. Θα θέλατε να μιλήσετε για τη ματάβασή σας στο χώρο της εργασίας, πως 

τη βιώσατε; 

1.3. Ποιες οι απόψεις σας για την εργασία; 

1.4. Τι μπορεί να προσφέρει σε ένα άτομο; 

1.5. Τι  σημαίνει για σας να εργάζεστε; 

 

2.  Γνωρίζετε για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό; 

2.1. Θα θέλατε να μου πείτε την άποψή σας για τη Συμβουλευτική και τον  

Επαγγελματικό Προσανατολισμό;   

2.2. Γνωρίζετε αν παρέχονται τέτοιου είδους υπηρεσίες και από ποιους 

φορείς; 

2.3. Εσείς έχετε αξιοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες;  

2.4. Αν ναι θα θέλατε να μιλήσετε για την εμπειρία σας; 
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3. Πώς μπορεί η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός να 

βοηθήσει στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με κινητικές αναπηρίες; Ποια 

η άποψή σας; 

3.1. Ποιες ανάγκες και προτεραιότητες των ατόμων με κινητικές αναπηρίες θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού  

Προσανατολισμού για την επαγγελματική τους ένταξη; 

3.2. Πως θα περιγράφατε εσείς τέτοιου είδους υπηρεσίες; 

3.3. Θα είχατε να προτείνετε κάτι σχετικά με αυτές; 

 

4. Ποιός ο ρόλος της Πολιτείας στην επαγγελματική ένταξη ατόμων με  

κινητικές αναπηρίες; 

4.1. Θεωρείτε πως η δράση της θα έπρεπε να είναι περισσότερο ενεργή; 

4.2. Ποιε είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικές αδυναμίες; 

4.3. Ποιες προτάσεις θα απευθύνατε στην Πολιτεία προκειμένου τα άτομα με  

κινητικές αναπηρίες να ενσωματωθούν επαγγελματικά; 

 

 

ΙΙ. Θεματικές κατηγορίες, θέματα/υποθέματα και κωδικοί-

Συνεντευξιαζόμενοι και συχνότητα τοποθετήσεων 

Πίνακας 1 

Πίνακας κωδικοποίησης 1 

Θεματική κατηγορία 1. Εργασία 

Θέματα/Υποθέματα 1.1. Ψυχολογικός-προσωπικός τομέας 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Τόνωση αυτοπεποίθησης  4 Σ1, Σ6, Σ11, Σ12 

Προσφορά  4 Σ9, Σ13, Σ15, Σ18 

Προσωπική ανάπτυξη, 

αυτοπραγμάτωση 

3 Σ12, Σ13, Σ18 
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Συμφιλίωση με τον εαυτό  2 Σ10, Σ14 

Γνώση 2 Σ11, Σ13 

Ικανοποίηση και χαρά 6 Σ3, Σ6, Σ8, Σ13, Σ14, Σ15 

Θάρρος  1 Σ12 

Αυτονομία 4 Σ6, Σ9, Σ12, Σ18 

Ασχολείσαι με αυτό που 

σπούδασες  

2 Σ7, Σ13  

Τεράστια ικανοποίηση από την 

εργασία 

7 Σ1, Σ6, Σ8, Σ10, Σ11, Σ12, 

Σ17 

Ανοίγουν οι ορίζοντες 3 Σ1, Σ10, Σ11 

Θέματα/Υποθέματα 1.2. Κοινωνικός τομέας 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Το άτομο είναι πιο κοινωνικό 3 Σ6, Σ9, Σ10 

Καταξίωση  2 Σ9, Σ17 

Αποδοχή  2 Σ17, Σ18 

Ενσωμάτωση  2 Σ10, Σ12 

Γνωριμία με κόσμο, κοινωνική 

επαφή 

4 Σ1, Σ4, Σ8, Σ16 

Θέματα/Υποθέματα 1.3. Οικονομικός τομέας 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Οικονομική συμβολή σε 

οικογένεια 

3 Σ2, Σ3, Σ14 

Χρηματικές απολαβές 3 Σ3, Σ7, Σ15 
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Ανεξαρτησία οικονομική-

οικονομική αυτονομία 

8 Σ3, Σ6, Σ7, Σ8, Σ10, Σ11, 

Σ12, Σ17 

Θέματα/Υποθέματα  1.4. Άλλες απολαβές 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Η Εργασία είναι διέξοδος, έχεις 

απασχόληση 

5 Σ1, Σ5, Σ7, Σ9, Σ16 

Δουλειά σημαίνει ζωή 3 Σ9, Σ10, Σ14 

Η εργασία προσφέρει ελευθερία 1 Σ15 

Η εργασία είναι διασκέδαση 1 Σ13 

 

Πίνακας 2 

Πίνακας κωδικοποίησης 2 

Θεματική κατηγορία 2. Συ.Ε.Π. 

Θέματα/Υποθέματα 2.1. Η σημασία και η αναγκαιότητα της Συ.Ε.Π. για άτομα με 

κινητική αναπηρία 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Πολύ σημαντική η Συ.Ε.Π. για 

άτομα με κινητική αναπηρία 

7 Σ1, Σ2, Σ7, Σ12, Σ13, Σ14, 

Σ18 

Μπορεί να βοηθήσει 10 Σ2, Σ4, Σ5, Σ6, Σ8, Σ9, Σ10, 

Σ14, Σ15, Σ16 

Αναγκαία για την επαγγελματική 

ένταξη των ατόμων με κινητική 

αναπηρία 

13 Σ1, Σ3, Σ4, Σ5, Σ9, Σ10, 

Σ12, Σ13, Σ14, Σ15, Σ16, 

Σ17, Σ18 
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Βοηθάει και πέρα από την 

ψυχολογική υποστήριξη 

1 Σ1 

Η ύπαρξή της καλή ιδέα που έγινε 

πράξη 

2 Σ8, Σ10 

Η Συ.Ε.Π. βοηθάει αλλά με 

προϋποθέσεις  

3 Σ3, Σ9, Σ17 

Πρέπει να υπάρχει απλόχερα 

παντού 

4 Σ4, Σ5, Σ12, Σ6 

Χρειάζεται ένα καλό διαφημιστή 

γιατί είναι πολύ χρήσιμη  

1 Σ18 

Θέματα/Υποθέματα 2.2. Παράμετροι συμβολής της Συ.Ε.Π. στην επαγγελματική 

ένταξη των ατόμων με κινητική αναπηρία  

Θέματα/Υποθέματα 2.2.1. Αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Διερεύνηση του εαυτού- 

Αυτογνωσία 

7 Σ3, Σ4, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Σ18 

Να λαμβάνει υπόψη τα 

ενδιαφέροντα και  τα θέλω 

6 Σ1, Σ6, Σ7, Σ12, Σ13, Σ17 

Διερεύνηση ικανοτήτων 2 Σ5, Σ10 

Γνώση δυνατοτήτων  2 Σ3, Σ7 

Η αναπηρία πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη 

3 Σ1, Σ7, Σ13 

Αυτεπίγνωση, αυτοπραγμάτωση 3 Σ1, Σ13, Σ18 

Αυτοπεποίθηση 7 Σ2, Σ3, Σ9, Σ11, Σ12, Σ13, 

Σ14 

Δυνατότητα ενδυνάμωσης του 

εαυτού 

4 Σ1, Σ2, Σ10 Σ16 

Αποδοχή αναπηρίας 2 Σ5, Σ13 
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Θέματα/Υποθέματα 2.2.2. Εκπαιδευτική-επαγγελματική πληροφόρηση και λήψη 

απόφασης 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Ξεκαθάρισα διάφορα επαγγέλματα 1 Σ18 

Ενημερώθηκα για τις σχολές 3 Σ7, Σ12, Σ18 

Ενημέρωση-πληροφόρηση για 

δουλειά 

7 Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ9, Σ11, 

Σ17 

Πληροφόρηση και για άλλες 

υπηρεσίες 

1 Σ2 

Να πάρεις ολοκληρωμένη 

απόφαση 

4 Σ6, Σ13, Σ15, Σ18 

Θέματα/Υποθέματα 2.2.3. Υποστήριξη κατά τη μετάβαση στην αγορά εργασίας 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Στήριξη στη δουλειά 7 Σ1, Σ2, Σ5, Σ6, Σ8, Σ11, 

Σ18 

Διαμεσολάβηση  3 Σ11, Σ10, Σ16 

Καθοδήγηση και βοήθεια στη 

δουλειά 

3 Σ6, Σ8, Σ17 

Θέματα/Υποθέματα 2.2.4. Προϋποθέσεις και κριτήρια Συ.Ε.Π. και άλλες 

παράμετροι συμβολής 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Δια βίου, συνεχής στήριξη  5 Σ1, Σ2, Σ13, Σ15, Σ18 

Στελέχωσης με εξειδικευμένα 

άτομα 

7 Σ8, Σ12, Σ13, Σ14, Σ15, 

Σ16, Σ17 
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Καλά καταρτισμένοι προσιτοί και 

ευγενικοί σύμβουλοι 

5 Σ7, Σ12, Σ13, Σ16, Σ18 

Αποσαφήνιση νομικού πλαισίου 1 Σ10 

Προσβασιμότητα 14 Σ1, Σ2, Σ4, Σ6, Σ7, Σ8, Σ11, 

Σ12 Σ13, Σ14, Σ15, Σ16, 

Σ17, Σ18 

Εύρεση εργασίας και εκπαιδευτική 

υποστήριξη 

4 Σ4, Σ9, Σ11, Σ12 

Υποστήριξη με αυτοψία 2 Σ1, Σ4 

Πρώτα διερεύνηση ενδιαφερόντων 

και μετά είσοδος στην εργασία 

1 Σ5 

Υποστήριξης σε κοινωνικό επίπεδο 2 Σ2, Σ4 

Υποστήριξη στην οικογένεια των 

ατόμων με κινητική αναπηρία 

3 Σ6, Σ10, Σ14 

 

Πίνακας 3 

Πίνακας κωδικοποίησης 3 

Θεματική κατηγορία 3. Πολιτεία 

Θέματα/Υποθέματα 3.1. Ρόλος της πολιτείας και άτομα με κινητική αναπηρία 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Πολιτεία πιο ενεργή και 

υποστηρικτική 

9 Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ8, Σ11, 

Σ13, Σ16, Σ17 

Η πολιτεία είναι απούσα και 

αδιάφορη 

5 Σ1, Σ5, Σ6, Σ9, Σ16 

Δεν υπάρχει φροντίδα για τα ΑμεΑ 

δεν υπολογίζονται 

5 Σ1, Σ4, Σ6, Σ13, Σ14 
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Απουσία μέριμνας για 

επαγγελματική ένταξη των ατόμων 

με κινητική αναπηρία 

7 Σ3, Σ6, Σ8, Σ9, Σ14, Σ15, 

Σ17 

Η πολιτεία έχει αρχίσει να κάνει 

πράγματα 

4 Σ3, Σ4, Σ10, Σ15 

Θέματα/Υποθέματα 3.2. Προβλήματα-ελλείψεις 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Έλλειψη παιδείας της κοινωνίας  7 Σ1, Σ2, Σ7, Σ8, Σ10, Σ13, 

Σ17 

Λείπει η ευαισθησία 2 Σ2, Σ12 

Δεν υπάρχει σεβασμός 5 Σ1, Σ4, Σ5, Σ6, Σ13 

Λανθασμένη νοοτροπία 5 Σ2, Σ3, Σ6, Σ7, Σ15 

Δεν υπάρχει προσβασιμότητα 7 Σ1, Σ2, Σ7, Σ8, Σ10, Σ15, 

Σ17 

Απουσία κατάλληλων 

επαγγελματικών συνθηκών 

1 Σ17 

Απουσία υποστηρικτικών δομών 

και δομών Συ.Ε.Π. 

4 Σ2, Σ6, Σ14, Σ18 

Θέματα/Υποθέματα 3.3. Προτάσεις για επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

κινητική αναπηρία 

Κωδικοί Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενοι που 

τοποθετήθηκαν 

Παιδεία, διαπαιδαγώγηση, 

ευαισθητοποίηση και αποδοχή 

3 Σ1, Σ6, Σ8 

Προγράμματα στα σχολεία για 

ενημέρωση και αποδοχή των ΑμεΑ 

2 Σ1, Σ12 

Εισαγωγή μαθήματος για την 1 Σ8 
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αναπηρία 

Ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων 

με κινητική αναπηρία  

1 Σ13 

Σεβασμός προς τα ΑμεΑ 3 Σ4, Σ12, Σ16 

Ενσυναίσθηση 1 Σ18 

Θέσπιση νόμων για επαγγελματική 

ένταξη ατόμων με κινητική 

αναπηρία 

2 Σ8, Σ10 

Κίνητρα για εργοδότες  1 Σ12 

Αξιοκρατία 2 Σ7, Σ10 

Ενίσχυση και δημιουργία 

υποστηρικτικών δομών και δομών 

Συ.Ε.Π.  

5 Σ6, Σ7, Σ12, Σ13, Σ18 

Επιμόρφωση εργοδοτών για ΑμεΑ 1 Σ12 

Σύστημα αξιολόγησης ΑμεΑ για 

επαγγελματική ένταξη 

1 Σ18 

Δημιουργία θέσεων εργασίας για 

ΑμεΑ 

1 Σ8 

Προσβασιμότητα 5 Σ1, Σ6, Σ7, Σ13, Σ17 

 


