
 

 

 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
 

 
 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ. 

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
 
 
 

 
ΟΥΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 2020



0 

 

 

 
 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 
 
 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ. 

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ΟΥΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

 
 

Εξεταστική επιτροπή 
 

 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Επόπτης) 

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ ΔΟΞΑ 
 

ΚΟΥΣΤΡΙΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 
 

 
 

Θεσσαλονίκη 2020 

 
 

Ο/η  συγγραφέας  βεβαιώνει  ότι το περιεχόμενο του  παρόντος  έργου  είναι αποτέλεσμα 

προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου κάτι 

τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

 
ΟΥΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώσεις 

Στην οικογένεια μου και τους φίλους μου που με 

στήριξαν στον δρόμο που διάλεξα  και τον Ανέστη 

που με έκανε να μάθω την ειδική αγωγή από μέσα 

και να την αγαπήσω τόσο πολύ.  



 

 

 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Περίληψη .................................................................................................................................. 1 

Abstract ..................................................................................................................................... 3 

Πρόλογος ................................................................................................................................... 4 

Εισαγωγή ................................................................................................................................... 5 

Κεφάλαιο 1ο: Ερευνητικό Μέρος ............................................................................................ 7 

1.1. Σκοπός της έρευνας – ερωτήματα................................................................................... 7 

1.2. Μεθοδολογία της έρευνας .............................................................................................. 8 

Κεφάλαιο 2ο: Αναπηρία ........................................................................................................... 9 

2.1. Οριοθέτηση του πεδίου – ορισμοί .................................................................................. 9 

2.2. Θεωρητικές Προσεγγίσεις του ζητήματος της αναπηρίας ............................................ 14 

2.2.1. Η ιατρική προσέγγιση ............................................................................................ 15 

2.2.2. Η κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας ............................................................... 16 

2.2.3. Η συνδυαστική προσέγγιση ................................................................................... 17 

2.3.  Η ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία .................................................................. 18 

2.4.  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση................................................................ 20 

2.5. Συμβουλευτική .............................................................................................................. 23 

Κεφάλαιο 3ο: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για ΑμεΑ ..................................... 26 

3.1. Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ............................. 26 

3.2. Γενικές αρχές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ΑμΕΑ ............... 30 

3.3. Επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ – ιστορικό υπόβαθρο .................................. 31 

3.4. Λειτουργίες και στόχοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ΑμΕΑ 34 

3.5. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών και της οικογένειας ..................................................... 37 

3.6. Μέσα επαγγελματικής πληροφόρησης ......................................................................... 41 

3.7. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για ΑμΕΑ με νοητικά προβλήματα ......... 44 

3.8. Επαγγελματική εκπαίδευση και  κατάρτιση για ΑμΕΑ με κινητικά προβλήματα ....... 46 

3.9. Ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑμΕΑ ............. 47 

3.10. Σύγχρονες τάσεις στην επαγγελματική κατάρτιση των ΑμΕΑ  ............................. 50 

Κεφάλαιο 4ο: Η ΕΕΚ των ΑμεΑ ........................................................................................... 54 

4.1. Η  ευρωπαϊκή εμπειρία στην ΕΕΚ των ΑΜΕΑ ........................................................ 54 

4.2. Η ΕΕΚ των ΑΜΕΑ στην Ελλάδα .............................................................................. 57 

4.2.1. Τα προγράμματα ΕΕΚ των ΑμεΑ ......................................................................... 57 

4.2.2. Φορείς παροχής ΕΕΚ ........................................................................................... 60 



 

 

4.2.3. Νομοθετικό πλαίσιο και κανονιστικές διατάξεις  ............................................... 64 

4.3. Η ΕΕΚ των ΑΜΕΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο ............................................................. 68 

4.3.1. Τα προγράμματα ΕΕΚ των ΑμεΑ ......................................................................... 68 

4.3.2. Φορείς παροχής ΕΕΚ για ΑμεΑ ........................................................................... 72 

4.3.3. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και κανονιστικές διατάξεις  ........................... 74 

4.4. Η ΕΕΚ των ΑΜΕΑ στη Σουηδία ............................................................................... 80 

4.4.1. Τα προγράμματα ΕΕΚ για ΑμεΑ στη Σουηδία .................................................... 80 

4.3.2. Φορείς παροχής ΕΕΚ για ΑμεΑ ........................................................................... 84 

4.3.3. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και κανονιστικές διατάξεις  ........................... 87 

Κεφάλαιο 5ο: Συζήτηση ΕΕΚ για ΑμεΑ – Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία ..... 93 

Συμπεράσματα – επίλογος ..................................................................................................... 98 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 103 

Ξενόγλωσση ....................................................................................................................... 103 

Ελληνική ............................................................................................................................ 107 

 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1 Διάγραμμα που απεικονίζει το πλαίσιο της αναπηρίας βάσει της αναθεωρημένης και 

βελτιωμένης ταξινόμησης του ΠΟΥ (2001) (Προσαρμογή από το διάγραμμα των Linden, Baron, 

Muschalla, και Ostholt-Corsten (2015), όπως αυό αναφέρται στους  Vornholt, Villotti, 

Muschalla, Bauer, Colella, Zijlstra, Van Ruitenbeek, Uitdewilligen and Corbière (2017)………… 11 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/user/Desktop/2808-εμπλουτισμός%201-2-2020.docx%23_Toc31458457
file:///C:/Users/user/Desktop/2808-εμπλουτισμός%201-2-2020.docx%23_Toc31458457
file:///C:/Users/user/Desktop/2808-εμπλουτισμός%201-2-2020.docx%23_Toc31458457
file:///C:/Users/user/Desktop/2808-εμπλουτισμός%201-2-2020.docx%23_Toc31458457


1 

 

Περίληψη 

Βασικό αντικείμενο διερεύνησης της εργασίας αυτής θα αποτελέσει η ανάλυση και 

αξιολόγηση των πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των 

ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν όλες οι πολιτικές, τα συστήματα, το 

νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι φορείς ανάπτυξης των στρατηγικών για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑμεΑ. Σημείο αναφοράς θα 

αποτελέσει η ανάλυση των στρατηγικών αυτών στις χώρες της Ελλάδας, της 

Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Η βασική δομή που θα ακολουθήσει η εργασία εξελίσσεται συνολικά σε πέντε 

κεφάλαια. Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ανάλυση του σκοπού 

της έρευνας καθώς και τη μεθοδολογία της συγγραφής της ενώ το δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται στους όρους της αναπηρίας, τις θεωρητικές προσεγγίσεις  και 

την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων. Παρακάτω, στο τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και 

σε όλες τις αρχές της που τηρούνται στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρεται στις 

λειτουργίες και τους στόχους της, καθώς και στα μέσα της επαγγελματικής 

πληροφόρησης και τις ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Στη συνέχεια, το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το πιο βασικό 

για την εργασία αυτή, αναφέρεται στην ανάλυση των πολιτικών της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑμεΑ στις χώρες της Ελλάδας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Ξεχωριστά, γίνεται αναλυτική 

περιγραφή των προγραμμάτων των φορέων και του νομοθετικού Πλαισίου. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η σύγκριση των πολιτικών που αναφέρθηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο και ακολουθούν τα συμπεράσματα στα οποία 
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προτείνονται λύσεις για τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

 Λέξεις Κλειδιά: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ατόμων με 

Αναπηρία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απασχόληση, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Σουηδία. 
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Abstract 

The main focus of this work will be on the analysis and evaluation of vocational 

education and training policies for people with disabilities. In particular, all 

policies and systems and the legislative framework as well as the actors developing 

the strategies for vocational education and training will be analyzed. A reference 

point will be the analysis of these strategies in the countries of Greece, Sweden 

and the United Kingdom. 

The basic structure to be followed by the work is developed in a total of five 

chapters. The first part of the work includes an analysis of the purpose of the 

research as well as the methodology of its writing, followed by the second chapter 

on disability conditions, theoretical approaches, and vocational education and 

training of individuals. Below, the third chapter deals with vocational education 

and training and all its principles respected in Greece. It also refers to its functions 

and objectives as well as to the means of vocational information and the 

particularities of vocational education and training. 

Then, the fourth chapter, which is the most important for this work, deals with the 

analysis of the vocational education and training policies of persons with 

disabilities in the countries of Greece, England and Sweden. Separately, a detailed 

description of the programs of the bodies and the legislative framework is 

provided. The fifth chapter compares the policies mentioned in the previous 

chapter and follows the conclusions that suggest solutions for vocational education 

and training programs. 

Key Words: Vocational education and training for people with disabilities, 

basic education, employment, Greece, United Kingdom, Sweden.   
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Πρόλογος 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θεωρείται εδώ και δεκαετίες η 

απάντηση στην αντιμετώπιση των ραγδαίων μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στην 

οικονομία και στην κοινωνία. Επίσης θεωρείται  βασικό μέτρο για την αναβάθμιση 

των επαγγελματικών προσόντων των πολιτών, με συνέπεια, την αύξηση της 

δυνατότητας απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της πρόσβασης στη 

διά βίου μάθηση για όλους, συμπεριλαμβανομένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

και μειονεκτούντων ατόμων.  

Με τον όρο επαγγελματική εκπαίδευση περιγράφεται κάθε οργανωμένη και 

συστηματική διαδικασία εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί στον επαρκή εφοδιασμό 

των εκπαιδευομένων με βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ένα 

ευρύτερο σύνολο παραγωγικών δραστηριοτήτων ή επαγγελμάτων. Η παραπάνω 

επαγγελματική προετοιμασία του ατόμου, του προσφέρει μεν αυξημένη 

επαγγελματική προσαρμοστικότητα, αλλά μικρό βαθμό ανταπόκρισης σε 

συγκεκριμένες και εξειδικευμένες επαγγελματικές απαιτήσεις. 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, εφόσον μέσα από αυτές του δίνεται η 

δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η ένταξη των ατόμων αυτών στην 

αγορά εργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία, σε ατομικό αλλά και σε κοινωνικό 

επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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Εισαγωγή 

Η επαγγελματική εκπαίδευση απευθύνεται σε όλα τα άτομα που επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία και, πλέον, δεν μπορούν να 

αποτελούν εξαίρεση τα άτομα τα οποία έχουν κάποια αναπηρία. Τα δικαιώματα 

των ατόμων αυτών που έχουν να κάνουν με την πνευματική , την επαγγελματική 

και την κοινωνική ζωή είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται από ισοτιμία 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια αναπηρία 

(Γιαννίτσας, 2000).  

Οι επαγγελματικές δυνατότητες που έχουν τα άτομα με αναπηρία, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων τους, πολλές φορές μπορεί να είναι περιορισμένες. Η ύπαρξη ενός 

είδους αναπηρίας παραπέμπει τα άτομα σε περιορισμένο εύρος των 

επαγγελματικών τους επιλογών. Αυτή η άποψη έχει εκφραστεί και από πολλούς 

μελετητές οι οποίοι έχουν φτάσει στη διαπίστωση ότι τα ΑμεΑ συνήθως έχουν το 

μικρότερο μερίδιο όσον αφορά στο πεδίο της κατανομής των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων. 

Στις περισσότερες χώρες της ενωμένης Ευρώπης παρά το γεγονός ότι η 

επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση ως προς τη δομή και την οργάνωση 

διαφέρει από χώρα σε χώρα, μπορεί κανείς να υποστηρίξει, ότι θεωρείται 

εκπαιδευτικός κλάδος Β κατηγορίας (Καλογιαννάκη & Μακράκης, 1999).  

Τα άτομα τα οποία δέχονται πρώτα τις πληροφορίες επαγγελματικού τύπου , 

είναι τα πιο νέα άτομα τα οποία γίνονται αποδέκτες των πρώτων ερεθισμάτων για 

τα επαγγέλματα. Τα ερεθίσματα αυτά προκύπτουν είτε από το στενό τους 

οικογενειακό περιβάλλον είτε από τις επαφές που αναπτύσσουν σε κοινωνικό 

επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, τα άτομα τα οποία έχουν αντιμετωπίζουν κάποια 
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αναπηρία πολλές φορές έχουν μεγάλα ελλείμματα στον τομέα της πληροφόρησης 

αναφορικά με τα κυριότερα ζητήματα της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός, τα επίπεδα της ανεργίας αλλά και οι 

προοπτικές της αγοράς εργασίας.  

Τα βασικά αίτια τα οποία οδηγούν στην ύπαρξη του φαινομένου αυτού είναι 

πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν με την ίδια την αναπηρία των ατόμων, που 

αποτελεί συχνά και τη βασική αιτία της περιορισμένης κοινωνικής τους ζωής. 

Επίσης έχουν να κάνουν με τους αργούς ρυθμούς μάθησης που πολλές φορές 

χαρακτηρίζουν τα άτομα με νοητικά προβλήματα αλλά και την οικονομική 

δυσπραγία που είναι το βασικό χαρακτηριστικό οικογενειών που ανήκουν στις 

κατώτερες οικονομικές τάξεις (Δράκος, 2001). Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός 

ότι, αρκετά άτομα με αναπηρία ζουν στην ελληνική περιφέρεια και σε δυσπρόσιτα 

σημεία. 

Η κατάσταση που επικρατεί με την οργάνωση των δράσεων της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μετά και από τις καινοτομίες που 

εφαρμόστηκαν από τους κρατικούς φορείς, έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα 

συγκριτικά με το παρελθόν. Σε πρακτικό επίπεδο, παρόλα αυτά , αναφορικά με το 

πεδίο των σχολικών μονάδων για την ειδική αγωγή και τα σχετικά εργαστήρια 

ειδικής αγωγής, υπάρχει διαφορετική άποψη εφόσον στο πεδίο της επαγγελματικής 

πληροφόρησης εντοπίζονται πολλά προβλήματα τα οποία δεν φαίνεται να λύνονται 

άμεσα. 
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Κεφάλαιο 1ο: Ερευνητικό Μέρος 

1.1. Σκοπός της έρευνας – ερωτήματα 

Οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες τόσο σε 

παγκόσμιο, όσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, έχουν δημιουργήσει αυξημένες 

δυσκολίες για τα άτομα που υπολείπονται σε εκπαίδευση και κατάρτιση, και 

ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε εκπαιδευτικές  δράσεις και 

δράσεις κατάρτισης (σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό).   

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η εγκαθίδρυση  ενός νέου πλαισίου 

θεώρησης των εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών και ατόμων με αναπηρία  ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο βασίζεται στην ενταξιακή οπτική και να 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στην ετερότητα που συνίσταται στην 

αναπηρία.  

Με βάση τα παραπάνω σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

είναι να διερευνηθούν/χαρτογραφηθούν τα εφαρμοζόμενα συστήματα και 

πρακτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με 

αναπηρία  ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις υπό μελέτη χώρες (Ελλάδα, 

Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία και Σουηδία) και στην υποστήριξη του 

αναστοχασμού επί των υιοθετούμενων πολιτικών και τις δυνατότητες μετακίνησής 

τους προς ένα ενταξιακό μοντέλο παρέμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να απαντήσει στα 

εξής ερευνητικά ερωτήματα: 
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Υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες και διαφορές στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

ΕΕΚ για τα ΑμεΑ στην Ελλάδα, Σουηδία και Αγγλία; 

Ποια χώρα έχει αναπτύξει στο μεγαλύτερο βαθμό τα προγράμματα ΕΕΚ για 

ΑμεΑ; 

 

1.2. Μεθοδολογία της έρευνας  

Η εργασία ακολουθεί τη μέθοδο της βιβλιογραφικής έρευνας, όπου μέσα 

από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα σε υλικό της Ευρωπαϊκή 

Επιτροπής (Συνθήκες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, αποφάσεις, κ.α.), καθώς και 

επίσημων κειμένων και εκθέσεων των (υπό μελέτη) χωρών, θα καταγραφούν οι 

ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση ων ατόμων με αναπηρία  ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ο 

βαθμός συμβατότητας τους. 

Η περιγραφική ανάλυση των συστημάτων της Ελλάδας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Σουηδίας, θα στηριχτεί σε στοιχεία που παρέχονται από το 

επίσημο ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για τα εκπαιδευτικά συστήματα στην 

Ευρώπη (δίκτυο EURYDICE), καθώς και από μελέτες και ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς φορείς Πληροφόρησης , όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 

της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την 

Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (European Agency for Development in Special 

Needs Education), το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων σε 

Θέματα Αναπηρίας (ANED), κ.α.  

 



 

9 

 

Κεφάλαιο 2ο: Αναπηρία 

2.1. Οριοθέτηση του πεδίου – ορισμοί 

Η αναπηρία αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο απαντάται ανά τους αιώνες 

της ανθρώπινης ιστορίας, ενώ η αντιμετώπιση της αναπηρίας και του ατόμου με 

αναπηρία διαφοροποιείται ανάλογα με την ιστορική περίοδο, τον τόπο, το 

πολιτισμικό επίπεδο ή την κατάσταση του ατόμου το οποίο φέρει την αναπηρία.  

Στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία προσφέρονται πολλοί και διαφορετικοί 

ορισμοί ανάλογα με τη βάση στην οποία τοποθετείται το ζήτημα της αναπηρίας 

(και το άτομο που τη φέρει) , αλλά και τις διαφορετικές οπτικές θεώρησής της. 

Κατά κύριο λόγο, οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της όρου της αναπηρίας, αλλά 

και του ατόμου με αναπηρία, έλκονται είτε από την ιατρικο-βιολογική είτε την 

κοινωνική προσέγγιση στις οποίες πιο λεπτομερή αναφορά γίνεται στην παρακάτω 

ενότητα. 

Σε μία πρώτη απόπειρα οριοθέτησης του όρου αναπηρία, τη δεκαετία του  

1980, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) στη διεθνή ταξινόμηση των 

«δυσλειτουργιών», «ανικανοτήτων» και της «αναπηρίας» (ICΙDH: International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980), όρισε ως 

αναπηρία «οποιοδήποτε δυσλειτουργία ενός συγκεκριμένου ατόμου το οποίο 

οφείλεται σε οργανική, ψυχική ή λειτουργική διαταραχή, και η οποία δυσλειτουργία 

περιορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου που θεωρείται φυσιολογικός για 

το άτομο αυτό σε σχέση µε την ηλικία, το φύλο του και τις ισχύουσες κοινωνικές και 

πολιτισμικές παραμέτρους». Στην προοδευτική ταξινόμηση, ορίζονται ως εξής:  
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 Δυσλειτουργία (Impairment): οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία μιας 

φυσιολογικής, ψυχολογικής ή σωματικής δομής ή λειτουργίας, είτε μόνιμη είτε 

προσωρινή.  

 Ανικανότητα (Disability): κάθε περιορισμός - που προκαλείται από 

τη Δυσλειτουργία - και συνεπάγεται τον περιορισμό της ικανότητας του ατόμου να 

εκτελέσει μια βασική δραστηριότητα (π.χ. Περπάτημα, φαγητό, εργασία) με τον 

τρόπο που θεωρείται ως πρότυπος. 

 Αναπηρία (Handicap): μειονέκτημα - που προκαλείται από τη 

Δυσλειτουργία ή την ανικανότητα - που περιορίζει την καθημερινή ζωή των 

ασθενών με τρόπο που δεν θεωρείται φυσιολογική σε σχέση με την ηλικία, το 

φύλο και το κοινωνικό - πολιτιστικό πλαίσιο (όπως αναφέρεται στο Ζώνιου-

Σιδέρη,1996).  

Στον παραπάνω ορισμό του ΠΟΥ, η αναπηρία περιγράφεται υπό συνθήκες 

που οφείλονται στη σωματική κατάσταση του ατόμου ενώ τα εμπόδια που καλείται 

να αντιμετωπίσει το άτομο στην καθημερινή του ζωή προέρχονται από τη 

σωματική του βλάβη αντιστοίχως. Στην αναθεωρημένη και βελτιωμένη 

ταξινόμηση του ΠΟΥ το 2001, συμπεριλήφθηκε η παράμετρος της 

λειτουργικότητας (functioning) ενώ  συνυπολογίζονται η δραστηριότητα (activity) 

και συμμετοχικότητα (participation) του ατόμου και η αναπηρία εκλαμβάνεται 

πλέον ως ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζεται από τις συνθήκες του κοινωνικού 

συγκείμενο και περιβάλλοντος που τοποθετείται το άτομο και των αντίστοιχων 

προτύπων, ενώ το άτομο με αναπηρία αντιμετωπίζει ένα σύνολο εμποδίων σε 

σημαντικές περιοχές της ζωής του, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η 

εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή . 
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Εξετάζοντας την αναπηρία από κοινωνική σκοπιά, ο Jantzen (όπως 

αναφέρεται στο Ζώνιου-Σιδέρη, 1996:16) θεωρεί πως αυτή «δεν μπορεί να 

θεωρείται ένα φυσικό φαινόμενο. Γίνεται φανερή και αρχίζει να υπάρχει ως 

αναπηρία μόνο από την στιγμή που κάποια γνωρίσματα και χαρακτηριστικές 

εκδηλώσεις των γνωρισμάτων ενός ατόμου συγκριθούν προς τις εκάστοτε αντιλήψεις 

για το ελάχιστο των υποκειμενικών και των κοινωνικών ικανοτήτων. Με το να 

διαπιστωθεί πως ένα άτομο, με βάση τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, δεν 

ανταποκρίνεται στις παραπάνω αντιλήψεις, γίνεται η αναπηρία φανερή, υπάρχει ως 

κοινωνικό φαινόμενο ακριβώς από αυτή τη στιγμή και μόνο».  

Ο Klee, το 1980, ( όπως αναφέρεται στο Ζώνιου-Σιδέρη 1998:17) αναφέρει 

ότι : «… μέτρο της αναπηρίας (…) είναι η μείωση της εργατικής δύναμης. Η μείωση 

της εργατικής δύναμης μετράει το κατά πόσον η σωματική και η νοητική ικανότητα 

απόδοσης είναι υποδεέστερη σε σχέση με μία ‘‘κανονική» εργατική δύναμη», ενώ ο 

Χαρτοκόλλης το 1981, (όπως αναφέρεται στο Σιδέρη, 1998:7) ορίζει την αναπηρία 

ως «μία ανίατη λειτουργική  βλάβη, έλλειψη ή ανωμαλία, συγγενής ή επίκτητη, 

συνήθως αποτέλεσμα ή  κατάλοιπο αρρώστιας ή ατυχήματος, μια ανωμαλία που να 

Εικόνα 1 Διάγραμμα που απεικονίζει το πλαίσιο της αναπηρίας βάσει της αναθεωρημένης και βελτιωμένης 

ταξινόμησης του ΠΟΥ (2001) (Προσαρμογή από το διάγραμμα των Linden, Baron, Muschalla, και  Ostholt-

Corsten (2015), όπως αυό αναφέρται στους  Vornholt, Villotti, Muschalla, Bauer, Colella, Zijlstra, Van Ruitenbeek, 

Uitdewilligen and Corbière (2017). 
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εμποδίζει κατά κάποιον τρόπο την εκπλήρωση βασικών κοινωνικών αναγκών, όπως 

η κίνηση και η εργασία».  

Ο ΟΗΕ το 1975 όρισε ως ΑμεΑ οποιοδήποτε άτομο δεν μπορεί να 

εξασφαλίσει μόνο του μερικά ή ολικά τις ανάγκες μιας κανονικής, ατομικής ή και 

κοινωνικής ζωής εξαιτίας μειωμένων σωματικών ή πνευματικών δυνατοτήτων, 

επίκτητων ή εγγενών (εκ γενετής), ενώ στον ορισμό του Κοινωνικού και 

Οικονομικού Συμβουλίου του Ο.Η.Ε. (1975)  «ανάπηρο άτομο θεωρείται 

οποιαδήποτε άτομο δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή κάποιο μέρος από 

τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής  ή  και  κοινωνικής  ζωής  λόγω  κάποιου  

εκ  γενετής  ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος». Κατά τη 

Σύμβαση, μεταξύ των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με 

μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι 

οποίες σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.  

Ο Δημητρόπουλος, (όπως αναφέρεται στο Ζώνιου-Σιδέρη, 1996:8) αναφέρει 

ότι «άτομο με ειδικές ανάγκες είναι το άτομο το οποίο δεν είναι σε θέση να 

συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες και να απολαμβάνει όλων των αγαθών που 

προσφέρει στα υπόλοιπα  μέλη  της  η  κοινωνία  στην  οποία  ζει,  εξαιτίας  της  

κατάστασης κάποιου ή κάποιων από τα ψυχοσωματικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά 

του».  

Στο άρθ. 60 του Ν. 4488/2017 ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα 

άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές 

δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, 

περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την 



 

13 

 

πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση 

με τους άλλους».  Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως:  

• οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση  

• οι κωφοί και βαρήκοοι  

• τα άτομα µε κινητικές διαταραχές  

• άτομα µε επιμέρους δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου 

και άλλα)  

• άτομα τα οποία πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηματικές 

αναστολές  

• οι επιληπτικοί  

• οι χανσενικοί (λεπροί)  

• όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν μακρόχρονη θεραπεία και 

παραμονή σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές ή θεραπευτήρια, και  

• κάθε άτομο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκει σε µία 

από τις προηγούμενες περιπτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της 

προσωπικότητας από οποιαδήποτε αιτία.  

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, μεταξύ των ατόμων με αναπηρία 

συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή 

αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια μπορούν να 

δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε 

ίση βάση με τους άλλους. 
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Όπως γίνεται κατανοητό, η οριοθέτηση και ο προσδιορισμός της αναπηρίας 

δεν είναι καθίσταται εύκολη διαδικασία, καθώς είναι ένας όρος ρευστός 

(Παπακωνσταντίνου, 2019), που δεν επιδέχεται απλή εννοιολογική εξήγηση  

σύμφωνα με τους Kaplan & Sadock, το 1981 (όπως αναφέρεται στο Ζαϊµάκης & 

Κανδυλάκη, 2005), ενώ είναι δύσκολη η διατύπωση ενός γενικού, ευρέως 

αποδεκτού, σχετικού ορισμού (Brando, 2005), λόγω της απουσίας μιας καθολικά 

εφαρμόσιμης αρχής ή αναφοράς, με βάση την οποία να καθίσταται δυνατή η 

αξιολόγησή της (Κουτάντος, 2000:66.). 

Στην παρούσα εργασία ως αναπηρία θα θεωρείται η εκ γενετής ή επίκτητη 

δυσλειτουργία σε σωματικό ή πνευματικό επίπεδο, η οποία επηρεάζει τις 

υπάρχουσες κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις  (Ζαϊµάκης & Κανδυλάκη, 2005) 

ενός ατόμου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η συμμετοχή του στην 

κοινωνική του ζωή ή στην επαγγελματική του απασχόληση  και η ικανότητά του να 

χρησιμοποιεί τις κοινωνικές υπηρεσίες (Ζώνιου-Σιδέρη, 1996).  

 

2.2. Θεωρητικές Προσεγγίσεις του ζητήματος της αναπηρίας  

Στην παραπάνω ενότητα επιχειρήσαμε να αποτυπώσουμε/αποδώσουμε 

χαρακτηριστικούς ορισμούς που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί όσον αφορά στην 

αναπηρία· ένα φαινόμενο ιδιαιτέρως πολύπλοκο. Ο γλωσσικός πλουραλισμός που 

παρατηρείται ως προς τη διατύπωση όρων για τον προσδιορισμό της αναπηρίας 

ενός ατόμου ή της αναπηρίας ως κατάσταση, προκύπτει από την ύπαρξη 

διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων  του ζητήματος.   

Η θεώρηση του ζητήματος της αναπηρίας χαρακτηρίζεται από δυναμική 

έχοντας περάσει από διάφορες φάσεις που αντανακλούν την πρόοδο της 
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ανθρωπότητας (Ε.Σ.Α.με.Α, 2014). Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της 

ωρίμανσης και της καρποφόρησης των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος 

καθώς και της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης στον χώρο των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών, οι προσεγγίσεις για την αναπηρία έχουν σημειώσει 

αξιοσημείωτα βήματα.  

 

2.2.1. Η ιατρική προσέγγιση 

Κατά την ιατρική προσέγγιση – η οποία κυριάρχησε έως τη δεκαετία του 

1960 – η έννοια της αναπηρίας ταυτίζεται με αυτήν της ασθένειας ή της απόκλισης 

(σωματικής, νοητικής ή άλλης) ή μειονεξίας του ατόμου, σε σχέση με αυτό που 

θεωρείται φυσιολογικό.  

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται ως μία ειδική κατηγορία ασθενών, 

οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα εύρος δυσκολιών εξαιτίας των δικών τους ατομικών 

λειτουργικών περιορισμών εξαιτίας  κάποιας νόσου, τραύματος ή άλλη κατάσταση 

της υγείας. Επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι χρήζει ιατρικής 

αντιμετώπισης-θεραπείας, η οποία μπορεί να παρασχεθεί μόνο από τους ειδικούς, 

περιορίζοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό τον ρόλο που διαδραματίζει η ίδια η 

κοινωνία στην «κατασκευή» της αναπηρίας (Oliver, 1996).  

Το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας εστιάζει την προσοχή του 

στο οργανικό «έλλειμμα» και θεωρεί την αναπηρία ως ατομικό πρόβλημα του 

ανθρώπου που τη βιώνει (Βλάχου, 2000) και η αντιμετώπιση του προβλήματος 

εστιάζεται στην ιατρική φροντίδα υπό μορφή ατομικής θεραπεία και αφορά στον 

προσδιορισμό της σωματικής δυσλειτουργίας, τον έλεγχο και τη μεταστροφή της 

πορείας της. Με τον τρόπο αυτόν, ενισχύεται η θεώρηση ότι τα άτομα με αναπηρία 
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φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της μειονεξίας τους, πάνω στην οποία πρέπει να 

προσαρμόσουν τη ζωή τους, ενώ παράλληλα οδηγούνται στην ιδρυματοποίηση και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό, και δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα των μη 

αναπήρων απέναντι στους ανάπηρους (Artiles, 2013. Oliver, 2009. Καραγιάννη & 

Ζώνιου – Σιδέρη, 2006). 

 

2.2.2. Η κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας 

Η κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας, σε αντιδιαστολή με αυτή της 

ιατρικής, αντιμετωπίζει την αναπηρία όχι ως χαρακτηριστικό του ατόμου, αλλά ως 

αποτέλεσμα της σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον του,  γίνεται αντιληπτή 

δηλαδή ως «κοινωνική κατασκευή».  

Η αναπηρία του ατόμου δεν αξιολογείται βάση ιατρικών κριτηρίων, βάση 

παραγόντων που συγκροτούν το ευρύτερο πλαίσιο διαβίωσης. Σύμφωνα, λοιπόν, 

με αυτή την προσέγγιση το πρόβλημα μετατοπίζεται από το άτομο στο ευρύτερο 

κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον και κατά συνέπεια οι 

δυσχέρειες/εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν θεωρούνται 

αποτέλεσμα των δικών τους ατομικών δυσλειτουργιών, αλλά συνέπεια αδυναμίας 

της κοινωνίας να λάβει υπ’ όψη και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών (Ε.Σ.Α.με.Α, 2014). 

Ο κεντρικός άξονας της κοινωνικής προσέγγισης  έγκειται στο ότι στον 

βαθμό που το περιβάλλον παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις (υποδομές, 

εξοπλισμός, υπηρεσίες κ.ά.) τότε εξαλείφονται τα εμπόδια που προκύπτων από τις 

ατομικές δυσλειτουργίες. Η ατομική αναπηρία/μειονεξία αντιμετωπίζεται ή 

μετριάζεται με την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, τη χρήση εξοπλισμού 
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υποστηρικτικής τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών ενώ τα άτομα με αναπηρία 

έχουν περισσότερες ευκαιρίες να λειτουργήσουν ισότιμα σε όλες τις πτυχές της 

κοινωνικής ζωής. 

Το ζήτημα της αναπηρίας αντιμετωπίζεται κυρίως ως πρόβλημα που 

δημιουργείται από την κοινωνία και βασικά ως θέμα πλήρους ένταξης των ατόμων 

στην κοινωνία. Η αναπηρία δεν είναι ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά περισσότερο 

μια σύνθετη ομάδα συνθηκών, πολλές από τις οποίες δημιουργούνται από το 

κοινωνικό περιβάλλον (ICF, 2002). 

 

2.2.3. Η συνδυαστική προσέγγιση 

Τα τελευταία χρόνια οι εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας καθώς 

και του ευρωπαϊκού και διεθνούς αναπηρικού κινήματος, συναινούν στην άποψη 

ότι, τα προβλήματα που σχετίζονται με την αναπηρία δεν μπορούν να 

αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ούτε σε ατομικό επίπεδο αλλά ούτε σε κοινωνικό.  

Αποτέλεσμα της κριτικής που ασκήθηκε και στις δύο θεωρητικές προσεγγίσεις, 

είναι η ανάπτυξη μιας συνδυαστικής προσέγγισης, αυτών μεταξύ της ιατρικής και 

της κοινωνικής προσέγγισης του ορισμού της «αναπηρίας». Η νέα διεθνής 

ταξινόμηση για την αναπηρία από τον ΠΟΥ το έτος 2001, προτείνει βελτιώσεις 

στον ορισμό του 1980, οι οποίες προέκυψαν από τη θεώρηση ότι, η ταξινόμηση ης 

αναπηρίας είναι μια ταξινόμηση συνθηκών οι οποίες τοποθετούν το άτομο σε 

μειονεκτική θέση σε σχέση με τους γύρω του, όταν εξετασθούν υπό το πρίσμα των 

προτύπων της κοινωνίας. Η ταξινόμηση της αναπηρίας όπως εκφράζεται στους 

ρόλους της ζωής των ανθρώπων, έχει να κάνει με τη σχέση η οποία αναπτύσσεται 
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μεταξύ της κοινωνίας, της κουλτούρας και των ανθρώπων που έχουν  

δυσλειτουργίες ή μειονεξίες.  

Η ανάπτυξη της συνδυαστικής προσέγγισης κάλυψε από τη μια τη 

μονόπλευρη και στενή προσέγγιση του ιατρικού μοντέλου, κατά την οποία η 

αναπηρία φέρεται ως ατομικό-προσωπικό πρόβλημα, και από την άλλη, τη 

«γενικευμένη» κοινωνική προσέγγιση, κατά την οποία η κοινωνία φέρει την κύρια 

ευθύνη για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με την 

συνδυαστική προσέγγιση οι πολιτικές για την αναπηρία πρέπει να συνδυάζουν 

μέτρα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της κοινωνίας ώστε να αποκλείονται σε 

γενικό επίπεδο οι διακρίσεις, και εξατομικευμένες δράσεις και υπηρεσίες που θα 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α, 2014).  

 

2.3.  Η ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία  

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε 

εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο έχει αποκτήσει ολοένα και 

μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της πολιτικής για την αναπηρία. Έχει 

αναγνωριστεί όχι μόνο ως δικαίωμα, αλλά και ως τρόπος αντιμετώπισης του 

κοινωνικού αποκλεισμού, της οικονομικής φτώχειας και των  χαμηλότερων 

εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (ILO, 2011).  

Η απαίτηση για την ενσωμάτωση των ατόμων έχει διατυπωθεί ρητά τόσο 

στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

(άρθρο 3 ε) τονίζοντας την «αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία» 

(Ηνωμένα Έθνη, 2006),  όσο και στην Ανακοίνωση για την «Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη 
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χωρίς εμπόδια» στοχεύοντας στη «δημιουργία των προϋποθέσεων, 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» (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2010).  

Αντιστοίχως, μεταξύ των δεσμεύσεων/στόχων των Ηνωμένων Εθνών στην 

Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Να μην μείνει κανένας πίσω» (2015) 

συμπεριλαμβάνονται η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματική κατάρτισης και των περιβαλλόντων μάθησης 

στα άτομα με αναπηρία και της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης,  

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.  

Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

αποτελεί σημαντική αρχή για την ένταξη τους στον εργασιακό χώρο (ILO, 2013) 

και τον ακρογωνιαίο λίθο της επαγγελματικής τους επιτυχίας και εξέλιξης 

(Sainsbury, Coleman-Fountain, & Trezzini, 2017), ωστόσο σε πολλές χώρες τα 

άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να μη συμπεριλαμβάνονται αποτελεσματικά 

στην τυπική εκπαίδευση αντιμετωπίζοντας δυσκολίες πρόσβασης τόσο στη βασική 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στην τριτοβάθμια. Αυτό 

οδηγεί κατά συνέπεια τα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης από ό, τι αυτές του 

γενικού πληθυσμού (ILO & OECD, 2018).  

Πολλές φορές διαπιστώνεται ότι οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές που 

απευθύνονται σε άτομα που έχουν αναπηρία υστερούν σε εκπαιδευτικές 

προδιαγραφές, ενώ πολλές φορές τα προγράμματα σπουδών επικεντρώνονται σε 

δεξιότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της ανοιχτής αγοράς 
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εργασίας  με συνέπεια την ανάγκη επανεκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία 

(ILO & OECD, 2018).  

Μια άλλη έκθεση της ΔΟΕ (2010) έδειξε ότι τα άτομα με αναπηρία που 

κατέχουν σημαντικά επαγγελματικά προσόντα έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

εξασφαλίσουν καλύτερες οικονομικές απολαβές (εισόδημα) είτε εργάζονται ως 

μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Η ίδια έκθεση ανέφερε ότι τα άτομα με 

αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες μέσω τριών οδών: 

της άτυπης απασχόλησης, της (επίσημης) μαθητείας και της επίσημης 

επαγγελματικής κατάρτισης (στους φορείς που της παρέχουν). Η διαφορά μεταξύ 

των τριών οδών είναι ότι οι δύο πρώτες δεν απαιτούν κάποια βασική εκπαίδευση, 

ενώ η τρίτη απαιτεί την εγγραφή των ατόμων στους αντίστοιχους φορείς για την 

πιστοποίηση των προσόντων στις αντίστοιχες ειδικότητες (λειτουργούν κάποιες 

φορές ως φραγμό για τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν επαγγελματική 

κατάρτιση από τον αντίστοιχο φορέα (ILO, 2010). 

2.4.  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

Στο σύντομο ορισμό του Cedefop (2014: 292 όπως υιοθετήθηκε από τον 

European Training foundation, 1997) για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, αυτή ορίζεται ως η «εκπαίδευση και κατάρτιση που στοχεύει να 

εξοπλίσει τους ανθρώπους με τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες ή /και τις 

ικανότητες που απαιτούνται από τις επαγγελματικές θέσεις ή την αγορά εργασίας 

ευρύτερα», ενώ σύμφωνα με τον OECD (2013) (όπως αναφέρεται στον Σταμπουλή, 

2017) η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευομένους να αποκτήσουν δεξιότητες σε πρακτικό επίπεδο, γνώσεις και 

ικανότητες απαιτούμενες για τη διεξαγωγή κάποιου εξειδικευμένου έργου 
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(επαγγέλματος) ή τέχνης. Και οι δύο παραπάνω ορισμοί φαίνεται να αποδίδουν 

ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία ή την ανέλιξη των ατόμων για 

συγκεκριμένες επαγγελματικές θέσεις, προσφέροντάς τους πρακτικές δεξιότητες 

και εμπειρία.  

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή κατάρτιση μετά την αρχική εκπαίδευση και 

κατάρτιση – ή μετά την ένταξη στην επαγγελματική ζωή - με στόχο να βοηθήσει 

τα άτομα να βελτιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και / αποκτήσουν νέα 

δεξιότητες για μετακίνηση σταδιοδρομίας ή επανεκπαίδευση. Να συνεχίσουν την 

προσωπική τους ή επαγγελματική ανάπτυξη, παράλληλα με τη συνεχή εκπαίδευση 

και η κατάρτιση αποτελεί μέρος της δια βίου μάθησης και μπορεί να περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε είδος εκπαίδευσης (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή 

μη τυπική) (Cedefop, 2014, 2019). 

Οι Grubb & Ryan, (1999) ταξινόμησε την ΕΕΚ σε διάφορες κατηγορίες. 

Ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες συζητούνται παρακάτω: 

i) ΕΕΚ πριν από την απασχόληση: προετοιμάζει άτομα για την αρχική 

πρόσληψη. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν 

παραδοσιακά προγράμματα επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης 

στα σχολεία. Βρίσκονται τόσο στα σχολεία όσο και στα σχολεία 

τους χώρους εργασίας ως διπλά συστήματα και συχνά λειτουργούν από 

εθνικά υπουργεία παιδείας. 

ii) Εκπαίδευση αναβάθμισης: παρέχει πρόσθετη κατάρτιση σε άτομα που 

ήδη απασχολούνται ως θέσεις εργασίας να αλλάξουν, καθώς η τεχνολογία και το 

περιβάλλον εργασίας γίνονται πιο περίπλοκες ή καθώς προχωρούν εντός του 

Εταιρία. 
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iii) Επανεκπαίδευση: παρέχει κατάρτιση σε άτομα που έχουν χάσει τη 

δουλειά τους έτσι ώστε να μπορούν να βρουν νέα ή για άτομα που αναζητούν νέα 

σταδιοδρομία για να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για απασχόληση. Τα 

άτομα στα προγράμματα επανεκπαίδευσης, εξ ορισμού, είχαν ήδη εμπειρία στην 

αγορά εργασίας. επομένως, η επανεκπαίδευση μπορεί δεν έχουν άμεση σχέση με 

την κατοχή που έχουν ήδη. 

iv) Αποκατάσταση της ΕΕΚ: παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση για άτομα 

που είναι κατά κάποιο τρόπο περιθωριακά ή εκτός του κύριο εργατικό δυναμικό. 

Συνήθως αυτοί που δεν έχουν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή που το 

κάνουν δεν έχουν καμία εμπειρία στην αγορά εργασίας, συνήθως άτομα που 

εξαρτώνται από το δημόσιο εισόδημα. 

v) ΠΕΚΚ: αναφέρεται στη γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση που πραγματοποιείται στο αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα, συνήθως πριν 

εισέλθει στην επαγγελματική ζωή. Κάποια εκπαίδευση που θα αναληφθεί μετά την 

είσοδο στην επαγγελματική ζωή μπορεί να είναι θεωρείται ως αρχική κατάρτιση 

(π.χ. επανεκπαίδευση). Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης 

(με πλήρες ωράριο σχολικής ή εναλλακτικής κατάρτισης) ή  μαθητεία. 

vi) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: ορίζεται από 

τον τομέα της εκπαίδευσης ή κατάρτισης που έρχεται μετά την είσοδο 

επαγγελματική ζωή και αποσκοπεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να (α) 

βελτιώσουν ή να ενημερώσουν τις γνώσεις ή / και τις δεξιότητές τους, (β) να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες για μετακίνηση σταδιοδρομίας ή επανεκπαίδευση, (γ) 

συνέχιση της προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξής τους.  
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2.5. Συμβουλευτική 

Κατά τα τελευταία έτη, η ορθολογική συζήτηση τον κυριότερων 

προβλημάτων που αφορούν στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία 

ξεκίνησε να απασχολεί συστηματικά τους ανθρώπους. Έτσι, η συμβουλευτική έχει 

ενταχθεί σε πολλούς τομείς της επιστήμης της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και 

της ψυχιατρικής και δεν μπορεί να περιοριστεί στην παροχή συμβούλων αλλά 

ακολουθεί και συντονίζεται με την εξελικτική πορεία των ανθρώπων στα πλαίσια 

της κοινωνίας (Τσιπλητάρης, 2000).  

Ανάμεσα στα βασικά προβλήματα που καλείται να λύσει η επιστήμη της 

συμβουλευτικής εντάσσεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση για τη σωστή 

επαγγελματική επιλογή. Τα πεδία αυτά αποτελούν κομβικά στοιχεία της επιστήμης 

της συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης 

υλοποιείται στο επίπεδο της πληροφόρησης, της λήψης  απόφασης και τέλος, στο 

πεδίο της υλοποίησης της απόφασης. Το επίπεδο της πληροφόρησης έχει να κάνει 

με τις γνώσεις που έχουν τα άτομα με αναπηρία έτσι ώστε να μπορέσουν να 

δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ενώ το πεδίο της λήψης απόφασης 

περιλαμβάνει τις συνθήκες που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες 

δραστηριοποίησης των ατόμων σε επαγγελματικό πλαίσιο. Τέλος, το πεδίο της 

υλοποίησης της απόφασης περιλαμβάνει τις διαδικασίες του μετασχηματισμού των 

αποφάσεων των ατόμων σε μορφές δράσης (Brackhane, 1996).  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συμβουλευτική επαγγέλματος 

αποτελεί εκείνον τον ειδικό κλάδο ο οποίος δίνει τα απαραίτητα εφόδια στα άτομα 

αναφορικά με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και αποτελεί ένα στήριγμα 

ψυχολογικής φύσεως για τα άτομα όσον αφορά στην διαδικασία της προετοιμασίας 
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τους έτσι ώστε αυτά, εν τέλει να μπορούν να αποφασίσουν με συνειδητό τρόπο για 

τις επαγγελματικές τους επιλογές (Κασσωτάκης, 2003). 

Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα οι όροι που προσδιορίζουν 

τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό έχουν αρχίσει να 

προσεγγίζονται ταυτόχρονα. Επίσης, έχει ειπωθεί από διάφορους μελετητές ότι δεν 

υπάρχουν σαφή όρια για το διαχωρισμό των δύο εννοιών όσον αφορά στο πεδίο 

της επαγγελματικής προετοιμασίας των ατόμων. Αναφορικά με τη συνάφεια που 

εμφανίζουν οι δύο παραπάνω όροι έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το εννοιολογικό  

περιεχόμενο της έννοιας της συμβουλευτικής θεωρείται ευρύτερο σε σχέση με το 

περιεχόμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και λαμβάνει τη μορφή της γενικής 

καθοδήγησης (Δημητρόπουλος, 1999. Κασσωτάκης, 2003).  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πεδίο της συμβουλευτικής για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό, συνδυασμένες με τις υπηρεσίες που παρέχονται 

στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι απαραίτητο να  μπορούν να 

στηρίξουν συστηματικά τα άτομα τα οποία χρειάζονται και τη βοήθεια αυτή. Ο 

χαρακτήρας που έχει η συμβουλευτική είναι αναγκαίο να προσανατολίζεται 

περισσότερο στον τομέα της πρόληψης, παρά στον τομέα της θεραπείας. Επίσης, ο 

χαρακτήρας της συμβουλευτικής θα πρέπει να διέπεται από μία δυναμική η οποία 

θα συμπεριλαμβάνει την ύπαρξη ατόμων εξειδικευμένων, τα οποία θα μπορούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και να συνεργάζονται με τους 

αντίστοιχους φορείς. 

Στις μέρες μας, στην Ελλάδα, οι διαδικασίες για την επαγγελματική 

προετοιμασία θεωρούνται υπόθεση του κρατικού φορέα λόγω του ότι το φάσμα 

εφαρμογής τους δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στην επιλογή 
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του πιο κατάλληλου επαγγέλματος αλλά συνήθως επεκτείνεται και σε άλλους 

τομείς οι οποίοι ξεκινούν από την απλή παροχή πληροφοριών για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό μέχρι και την κατάληψη μιας θέσης απασχόλησης. 

Συνολικά, το φάσμα της επαγγελματικής προετοιμασίας οριοθετείται κυρίως στα 

πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής αλλά και στην 

γνωστοποίηση και απόκτηση μίας θέση στην αγοράς εργασίας και στην 

υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων (Κασσωτάκης, 2003).  
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Κεφάλαιο 3ο: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για 

ΑμεΑ 

3.1. Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

Η πρώτη εφαρμογή των αρχών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα έγινε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘50. Οι πρώτες προσπάθειες που 

είχαν καταβληθεί για την καθιέρωση της επιστήμης της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ξεκίνησαν από το ΥΠΕΠΘ με τη συνεργασία του Υπουργείου 

Εργασίας και του φορέα του ΟΑΕΔ. 

Μέσα από διάφορες έρευνες που διεξήχθησαν στη Σουηδία και στην 

Αμερική, έχει προκύψει ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της 

παραγωγικής διαδικασίας θεωρείται προτιμότερη από την ένταξη του στον τομέα 

της ανεργίας εφόσον έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η αδράνεια των ατόμων αυτών 

θα καθιστούν «δύο φορές ανάπηρα» (Ζαχαρογέωργας 1997: 144). 

Παρ’ όλα αυτά, εκτός αυτού, την ένταξη των ατόμων  με κάποια αναπηρία 

στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να την επιδιώκει και ο φορέας της 

πολιτείας εφόσον τα άτομα αυτά ως εργαζόμενοι έχουν εισόδημα άρα 

καταβάλλουν και φόρους και λειτουργούν καταναλωτικά δαπανώντας χρήματα για 

την απόκτηση υλικών αγαθών. Τέλος καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές στους 

ασφαλιστικούς φορείς και έτσι ο κρατικός φορέας δεν επιβαρύνεται με επιπλέον 

έξοδα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους (Γιαννιτσάς, 2000).  

Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι, αναφορικά με το πεδίο της ενεργού 

συμμετοχής των ΑμεΑ στην παραγωγική διαδικασία κατά τη διάρκεια των 
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τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συντονισμένες προσπάθειες από 

τον κρατικό φορέα, οι οποίες θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με την 

απαραίτητη προϋπόθεση οι επιχειρήσεις να μεταβάλουν τη στάση τους απέναντι 

στα άτομα με αναπηρία (Σιδηροπούλου- Δημακάκου 1999. Στασινός, 1999). 

Ο σχεδιασμός του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται 

από τη χώρα και από το εθνικό κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού και 

πλέον οι αρχές του προσανατολισμός στον τομέα της επαγγελματικής επιλογής που 

εφαρμόζονται στα σχολεία έχουν ξεκινήσει να διδάσκονται ήδη από την δεκαετία 

του ‘80. Η προετοιμασία στα πλαίσια του τομέα της συμβουλευτικής και του 

προσανατολισμού σήμερα είναι αναγκαία και η συμβουλή είναι ειδικά 

εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι. 

Έχει αναφερθεί πολλές φορές και έχει τονιστεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης από πολλούς ειδικούς, για  όλες τις χώρες της 

σύγχρονου κόσμου. Στην Ελλάδα, η αρχή για τη διερεύνηση της αναγκαιότητας 

του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης έγιναν κατά τον 20ο αιώνα, ενώ κατά 

τη διάρκεια των πρώτων ετών της μεταπολεμικής περιόδου ξεκινήσει η παγίωση 

των αντιλήψεων σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως της 

φυσικής ή νοητικής τους κατάστασης. Το γεγονός αυτό ήταν καθοριστικό 

αναφορικά με τη δρομολόγηση συγχρόνως πρακτικών στον τομέα της ίσης 

μεταχείρισης των ανθρώπων που έχουν κάποια αναπηρία, και οι οποίοι υπό 

προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού 

δυναμικού της Ελλάδας (Κασσωτάκης, 2003). 



 

28 

 

Αποτελεί γεγονός σήμερα ότι, τόσο τα οικονομικά μεγέθη των 

προϋπολογισμών των κρατών, όσο και οι αρνητικές συνθήκες που σχετίζονται με 

τις ελλείψεις στους τομείς των φυσικών πόρων, και στις πιο αναπτυγμένες χώρες 

που δεν εγγυώνται την επαγγελματική αποκατάσταση του συνόλου των ατόμων 

που ξεκινούν να εντάσσονται στο παραγωγικό δυναμικό των χωρών λόγω της 

εμφάνισής υψηλών ποσοστών ανεργίας, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τις 

οικονομικές κρίσεις, μία μεγάλη μερίδα ατόμων βρίσκονται στις λίστες αναμονής 

για απασχόληση. Έτσι, όπως γίνεται κατανοητό, αν τα άτομα του τοπικού 

πληθυσμού αντιμετωπίζουν τέτοιες συνθήκες τα οποία συνήθως έχουν πολλά 

προσόντα και δεν έχουν κάποια αναπηρία, η κατάσταση είναι, δυσκολότερη για τα 

ΑμεΑ και αυτό το γεγονός προκύπτει από το ότι η προετοιμασία τους για τις 

επαγγελματικές τους επιλογές δεν μπορεί να συνεπάγεται την άμεση 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Η κοινωνία εξακολουθεί να έχει αρνητική στάση απέναντι στη λειτουργία 

των ειδικών σχολείων, σε πιο ήπιο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα. Στη βελτίωση 

αυτή έχει συμβάλει η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και του αισθήματος ωριμότητας 

που υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία. Σε άλλες χώρες όπως παραδείγματος χάρη 

στη Γερμάνια, υπάρχουν πολλά θετικά σχόλια για τη λειτουργία των ειδικών 

σχολείων τα οποία έχουν βοηθήσει τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά για να 

αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση. Παρ’ όλα αυτά, έχει ειπωθεί ότι το σχολείο 

αυτό δεν μπόρεσε να βοηθήσει στην επαγγελματική κατάσταση των παιδιών που 

είχαν μαθησιακές δυσκολίες (Loo & Jameson, 2017). 

Λαμβάνοντας υπόψιν τη σχετικότητα των ικανοτήτων που έχει ένα άτομο με 

ή χωρίς αναπηρία για να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, πρέπει να γίνει 

αποδεκτή και η μειωμένη εργασιακή ικανότητα που έχουν τα άτομα με αναπηρία. 
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Εξάλλου, η άσκηση του επαγγέλματος δεν μπορεί μονοδιάστατα να συνδεθεί με το 

άτομο. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που είναι εξίσου σημαντικές όπως η 

ψυχολογική και κοινωνική διάσταση που παράλληλα με την οικονομική διάσταση 

είναι στην ουσία το τρίπτυχο της εξέλιξης που παρουσιάζει το κάθε άτομο, και πιο 

συγκεκριμένα το άτομο το οποίο είναι διαφορετικό. Τα άτομα τα οποία έχουν να 

αντιμετωπίσουν μία αναπηρία χρειάζονται την καταξίωση σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σχέση με τα άτομα του τυπικού πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει διότι με αυτό τον 

τρόπο μπορούν να έχουν την αναγνώριση αλλά και μπορούν να ολοκληρώσουν την 

αυτοπραγμάτωση τους και να τονίσουν την αυτοπεποίθησή τους (Παπαϊωάνου, 

1990).  

Τα πιο αναπτυγμένα κράτη, σήμερα, στα οποία τα οικονομικά μεγέθη της 

οικονομικής ζωής δίνουν τη δυνατότητα της άσκησης πολιτικής, η οποία είναι 

ευρέως γνωστή με τον όρο «κράτος πρόνοιας», η επαγγελματική εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρία αναβαθμίζεται συνεχώς και ταυτόχρονα υλοποιείται με 

συντονισμένες δράσεις. Ο πιο σημαντικός σκοπός του σχεδιασμού αυτού είναι η 

ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

δυνατόν, το πλαίσιο της λειτουργίας τους κράτους πρόνοιας, σχεδιάζετε η 

επαγγελματική κατάρτιση και στη συνέχεια η ένταξη των ατόμων αυτών τα 

παραγωγικά ειδικά κέντρα που παράγονται από τον κρατικό φορέα (Παπαϊωάννου, 

1990).  

Απ’ όλα τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα της 

ύπαρξης του θερισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, εφόσον τα άτομα αυτά μπορούν και να 

συμμετέχουν στις παραγωγικές διαδικασίες. 
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3.2. Γενικές αρχές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για ΑμΕΑ 

Αν εξαιρέσουμε την αναγκαιότητα της εφαρμογής των αρχών της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που 

σχετίζεται με το περιεχόμενο του θεσμού και τις γενικές αρχές που το ορίζουν. 

Πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο ο θεσμός της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες των 

ατόμων και της κοινωνίας. Ο θεσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τόσο όσον 

αφορά τις αρχές και το περιεχόμενο του, θεωρείται εκείνος για το σύνολο των 

υποψηφίων εργαζομένων, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί έχουν ή δεν έχουν κάποια 

αναπηρία (Παπαϊωάννου, 1990). 

Παρ’ όλα αυτά, η ειδική αναφορά στο πεδίο των ατόμων με αναπηρία έχει 

κυρίως να κάνει με τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υλοποίηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η 

μεθοδολογική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

που παρουσιάζουν τα ΑμεΑ. Τέλος, η ειδική αναφορά έχει να κάνει με τη 

διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθεί μετά από την πρακτική εφαρμογή τον 

τομέα της μάθησης.  

Αναφορικά με το πεδίο των γενικότερων αρχών που είναι απαραίτητο να 

διέπουν τη διαδικασία εφαρμογής της επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και της 

συμβουλευτικής, αυτές έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από διάφορους ερευνητές 

(Δημητρόπουλος, 1999). Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές που αποτελούν 

σημεία σύγκλισης των ακαδημαϊκών στα πλαίσια της επαγγελματικής επιλογής 

στηρίζονται κυρίως στο σεβασμό που πρέπει να υπάρχει όσον αφορά στα 
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δικαιώματα των ατόμων για την ελεύθερη επαγγελματική επιλογή αλλά και στην 

βεβαιότητα ότι με τη συνεχή προσπάθεια από την πλευρά των ατόμων αυτών, θα 

προκύψουν σημαντικές ωφέλειες. Επίσης, είναι σημαντική η έλλειψη 

προκαταλήψεων για τις δυνατότητες των ατόμων αλλά και το ότι οι αρχές της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να υπηρετούν το συμφέρον των ατόμων και 

όχι τις ανάγκες της οικονομίας (Κρίβας, 1995. Σαμοϊλης, 2000). Επίσης ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να δίνει ευκαιρίες για την ενημέρωση 

των ατόμων σχετικά με τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.  

Για την υλοποίηση των αρχών που αναφέρονται στο σημείο αυτό πολύ 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αποδοχή των σχετικών αξιωμάτων που 

χαρακτηρίζουν ένα σύστημα κάλυψης των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

το οποίο είναι σωστά δομημένο. Το πεδίο του σχολικού επαγγελματικού 

προσανατολισμού εντάσσονται οι πεποιθήσεις ότι όλα τα άτομα είναι ικανά να 

μάθουν, αρκεί να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Επίσης, το 

πρόγραμμα της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών που εφαρμόζεται θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από ευελιξία έτσι ώστε να φτάνει το μέγιστο βαθμό 

αποτελεσματικότητας (Σαμοϊλης, 2000).  

3.3. Επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ – 

ιστορικό υπόβαθρο 

Στην Ελλάδα, η Ειδική Αγωγή δεν χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς 

εξέλιξης. Η φροντίδα της πολιτείας για την εκπαιδευτική αντιμετώπιση των ΑμεΑ 

ήταν έστω και σε υποτυπώδη μορφή γνωστή ήδη από τα πρώτα χρόνια 

συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Τα πρώτα αυτά βήματα είχαν διάρκεια 

κάποιων 10ετιών και στην ουσία αποτελούσαν μέτρα στα πλαίσια της «Δημόσιας 
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Υγιεινής, της Κοινωνικής Πρόνοιας & Αντίληψης», που εφαρμόζονταν σε άσυλα 

και ιδρύματα (Στασινός, 1999). Η οργανωμένη κρατική φροντίδα για την τεχνική 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση γενικότερα ήρθε στη χώρα μας με 

καθυστέρηση. Τα αίτια της βραδείας εξέλιξης ανάγονται στο ότι η ανάγκη για 

τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν απασχολούσε την ελληνική κοινωνία και 

στο ότι η κυρίαρχη ιδεολογία της αστικής τάξης δεν είχε σε εκτίμηση τους 

χειρώνακτες (Πυργιωτάκης, 1996).  

Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια για την εισαγωγή της επαγγελματικής 

κατάρτισης για άτομα με αναπηρία άρχισε τα πρώτα δειλά της βήματα από τον 

τομέα των ατόμων με προβλήματα όρασης από κάποιο ίδρυμα τυφλών δωρεάς των    

από μια φιλανθρωπική Εταιρεία, που είχε την αρωγή και του κράτους και της 

Εκκλησίας. Κατά τις επόμενες δεκαετίες του ίδιου αιώνα συνεχίστηκε η 

προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης των τυφλών στα πλαίσια της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας με την ίδρυση του «Φάρου Τυφλών» (1946) στην Καλλιθέα και της 

«Στέγης Αναπήρων Τυφλών Πολέμου», του «Συλλόγου Τυφλών» στην Πάτρα, της 

«Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδος», της «Αγροτικής Σχολής Τυφλών» (1949) στα 

Σεπόλια. Τα ιδρύματα αυτά καθιέρωσαν όχι μόνο την περίθαλψη αλλά και τη 

συμβουλευτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Παιδαγωγικές κινήσεις παρόμοιου τύπου είχαν παρατηρηθεί και το 1923, 

στον τομέα της στήριξης των κωφών, στα πλαίσια του οποίου είχε ιδρυθεί ο «οίκος 

των κωφαλάλων», ο οποίος φιλοξενούσε αγόρια και κορίτσια από 7 - 15 ετών, που 

παρακολουθούσαν και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Τέτοια 

προγράμματα στη συνέχεια πέρασαν και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

συγκεκριμένα σε σωφρονιστικά καταστήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας 

(Στασινός, 1999). 
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Οι πρώτες προσπάθειες στήριξης των ΑμεΑ είχαν περιοριστεί ακόμη και σε 

προηγμένες χώρες σε επίπεδα απλής περίθαλψης και φροντίδας. Πολλά τέτοια 

άτομα κατά τις αρχές του 20ου αιώνα έβρισκαν απασχόληση σε γεωργικές εργασίες 

ή σε οικιακές εργασίες στη Γερμανία και όχι μόνον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

αυτές οι εργασίες ήταν οι ιδανικές για αυτά (Speck & Thallhammer, 1974). Οι 

προσπάθειες για βελτίωση της θέσης τους σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης 

απέφεραν καρπούς, αφού τη 2η δεκαετία του 20ου αιώνα ιδρύθηκαν αρκετά 

εργαστήρια για την επαγγελματική τους κατάρτιση και την επαγγελματική 

προετοιμασία γενικότερα με διάφορες ειδικότητες στις πόλεις Basel και 

Duesseldorf κ.λ.π. 

Τη δεκαετία του ‘40 παρατηρήθηκε κοινωνική και παιδαγωγική 

δραστηριότητα υπέρ των ΑμεΑ. Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας & 

Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛ.Ε.Π.Λ.Λ.Π) το έτος 1937, που 

υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία ιδιωτών και με τη συμπαράσταση του Ομίλου 

Rotary Αθηνών - και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να είναι ο βασικότερος φορέας 

στήριξης των ΑμεΑ, Η ένωση παρείχε πολύμορφη στήριξη σε παιδιά από τη 

βρεφική ηλικία μέχρι τα 16 τους χρόνια, που περιλάμβανε και τεχνική 

επαγγελματική κατάρτιση (Στασινός, 1999 ) 

Παρά το γεγονός ότι γινόταν λόγος για επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, εντούτοις δεν 

υπήρχε νομικό πλαίσιο, που κατοχύρωνε το δικαίωμα αυτό των υποψήφιων 

εργαζομένων με ΕΑ. Η καθυστέρηση αυτή της θεσμικής κατοχύρωσης ήταν ένα 

φαινόμενο, που παρατηρήθηκε όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο μέχρι το τέλος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Ύστερα, θεμελιώθηκε 

νομικά το πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ). Δόθηκε 

ώθηση για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα μέσω του 

προγράμματος που εφαρμόστηκε μέχρι και το  1992 και  έφερε το όνομα PETRA 

που εγκρίθηκε με το με απόφαση του συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής και 

λειτουργούσε για την ενίσχυση των υποβαθμισμένων περιοχών της τότε 

Κοινότητας και την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας (Μέγα, 1991).  

 

3.4. Λειτουργίες και στόχοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης για ΑμεΑ 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ιδιαίτερα το πεδίο της σχολικής 

εκπαίδευσης, έχει χαρακτηριστεί σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, και από 

θεωρητικής και πρακτικής άποψης, έχει σαν άξονες την πληροφόρηση των ατόμων 

για τον τομέα της απασχόλησης, αλλά και την εκμάθηση ρολών στα πλαίσια της 

οικονομίας και της κοινωνίας. Από επιστημονικής άποψης, ο θεσμός της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει αναφερθεί ότι μπορεί να προσφέρει στα άτομα 

την κατάλληλη ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας αλλά και να δώσει τις σχετικές πληροφορίες που μπορούν να 

βοηθήσουν στην ψυχολογική και επαγγελματική ανάπτυξη και τη λήψη 

αποφάσεων σύμφωνα με τους Κάντας και Χαντζή το 1991, (όπως αναφέρεται στο 

Γιαννιτσάς, 2000). 

Από διάφορους άλλους ειδικούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, έχει 

αναφερθεί ότι το περιεχόμενο του θεσμού υλοποιείται στα πλαίσια του σχολικού 

περιβάλλοντος λαμβάνοντας τη μορφή της βοήθειας για αυτό βοήθεια. Ο 

Παπαϊωάννου (1990: 108-109), έχει αναφέρει στο ότι ο θεσμός αυτός 
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χαρακτηρίζεται σαν μία διαδικασία που έχει τριπλό ρόλο. Αρχικά, έχει κοινωνικό 

ρόλο εφόσον παρέχεται βοήθεια στα άτομα αναφορικά με την προσαρμογή του 

στην κοινωνία, ενώ στη συνέχεια, που παρέχει έναν εκπαιδευτικό ρόλο εφόσον 

δίνει στα άτομα τα απαραίτητα μέσα αλλά και τις πληροφορίες για να 

αποφασίσουν σωστά για τις εκπαιδευτικές τους επιθυμίες. Τέλος, παρέχει 

επαγγελματικό ρόλο εφόσον δίνεται σχετική ενημέρωση στα άτομα για τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό, τις επιλογές τους και γενικότερα την αγορά 

εργασίας. 

Επίσης, ο τριπλός ρόλος του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει 

σχολιαστεί και από τον Κασσωτάκη, (2003: 16), εφόσον ο συγκεκριμένος έχει 

διακρίνει τρεις βασικές λειτουργίες του. Αρχικά έχει διακρίνει τη λειτουργία της 

πληροφόρησης αναφορικά με την αγορά εργασίας και την οικονομική και 

κοινωνική ζωή ενώ παράλληλα έχει προσδιορίσει την διαπαιδαγώγηση των νέων 

για την κατάκτηση της ωριμότητας. Τέλος, έχει διακρίνει τις αρχές της 

καθοδήγησης και τη στήριξη των ατόμων αναφορικά με τη λήψη επαγγελματικών 

αποφάσεων. 

Έχοντας σαν σημείο αναφοράς το τρίπτυχο κοινωνία, παιδαγωγική 

επιστήμη και κοινωνιολογία, οι στόχοι που διαμορφώνονται στα πλαίσια του 

θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης εντάσσονται στο πεδίο των επιστημών 

αυτών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι απαραίτητη η συνεργασία 

ανάμεσα στους άμεσα ενδιαφερόμενους οι οποίοι είναι η ομάδα των ΑμεΑ, του 

στενού επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και των υπηρεσιών προσανατολισμού 

και συμβουλευτικής. Οι υπηρεσίες αυτές αναλαμβάνουν τη στήριξη των ατόμων, 

ειδικά των ατόμων νεαρής ηλικίας στην προσπάθειά τους να προσανατολιστούν 

επαγγελματικά.  
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Ο θεσμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της σχολικής 

εκπαίδευσης υλοποιείται κύριους μέσα από την εφαρμογή τριών σταδίων. Το 

πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τη βασική εκπαίδευση στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται και θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ενώ το 

δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με την εκπαίδευση επαγγελματικού τύπου, τη 

συμμετοχή των ατόμων σε διάφορα προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης καθώς και 

την πρακτική άσκηση. Τέλος, το τρίτο στάδιο έχει να κάνει την ανεξαρτητοποίηση 

των ατόμων με αναπηρία και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας (Αθανασούλα-

Ρέππα, 1996. Πολυχρονοπούλου, 2003). 

Η διαδικασία της συγκεκριμενοποίησης αλλά και της επιδίωξης των στόχων 

των ατόμων συντελούν στη δημιουργία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

ανεξαρτήτως αν το άτομο αυτό είναι ή όχι ΑμεΑ. Οι στόχοι αυτοί έχουν κυρίως να 

κάνουν με τις διαδικασίες του σχεδιασμού αλλά και της εφαρμογής της σχετικής 

μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και τη στήριξη των προσωπικότητας των 

ατόμων, αλλά και με την αξιοποίηση των βασικών ικανοτήτων των ατόμων που 

συμμετέχουν στα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, έχουν 

σαν στόχο τη δημιουργία και το σχεδιασμό διαδικασιών μέσα από τις οποίες 

γίνεται η προετοιμασία των ατόμων έτσι ώστε να πετύχουν ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο ωριμότητας για να μπορούν να επιλέξουν τον επαγγελματικό τους 

προσανατολισμό συνειδητά (Αργυροπούλου, 2001; Δημητρόπουλος, 1999). Επίσης 

στα πλαίσια αυτά, γίνεται συνειδητοποίηση των ατόμων με αναπηρία του 

επαγγελματικού τους ρόλου και την ανάληψη των ευθυνών τους. Ακόμη, τα άτομα 

αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και καλλιεργούν τις δεξιότητες τους ενώ 

παράλληλα ενισχύονται οι ικανότητές τους για την ανάπτυξη στοιχειωδών 

σχέσεων συνεργασίας. 
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Ένα, πολύ σημαντικό στοιχείο που απαραίτητα πρέπει να είναι βασικό 

χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας της προσέγγισης των στόχων της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι ανάγκες εμπλοκής πολλών ειδικών στο 

θεσμό έτσι ώστε να γίνεται η προώθηση της σχετικής πληροφόρησης μέσα από τη 

διάχυση, που υλοποιείται στα πλαίσια της διαθεματικής κάλυψης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναφορικά με τη διαχείριση των λειτουργιών της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και της συμβουλευτικής, εκδίδεται σχετικό 

εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των ατόμων, από την 

προσχολική κιόλας ηλικία μέχρι και το λύκειο. Για το πεδίο των ατόμων με 

αναπηρία η τακτική αυτή δεν είναι ιδιαίτερα επαρκής αν δεν υπάρχει ειδικός 

επαγγελματικός σύμβουλος (Κρίβας, 1995. Δημητρόπουλος, 1999). Αυτό 

συμβαίνει διότι τα ΑμεΑ κατά κανόνα έχουν περιορισμένες εμπειρίες και 

χρειάζονται στήριξη από ειδικούς. 

Ένα, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη 

μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την προσέγγιση των στόχων, είναι  και η 

συνεργασία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ειδικούς και στο στενό 

οικογενειακό περιβάλλον, η οποία ανεξαρτήτως του αν τα άτομα έχουν κάποια 

αναπηρία, έχουν καταλυτική δράση στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Η 

συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και τους ειδικούς στα πλαίσια της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας που 

λειτουργεί προς όφελος των ατόμων (Μπρούζος , 2003. Κασσωτάκης, 2003). 

3.5. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών και της 

οικογένειας  
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Ένα σημείο που αφορά στο αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της άποψης των 

εκπαιδευτικών της ειδικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σπουδαιότητα της 

εκπαίδευσης στο χώρο της εργασίας και των διδακτικών πρακτικών που τελικά 

ακολουθούν. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν το 

πρόγραμμα αυτής της βαθμίδας κυρίως ακαδημαϊκό. Αυτή η αντίληψη έρχεται σε 

αντίθεση με το περιεχόμενο της προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει κυρίως 

χαρακτήρα πρακτικό, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε μαθητές με νοητική 

καθυστέρηση. 

Οι Maddux & Irvin (1988), εξέτασαν σε έρευνά τους αυτό το χάσμα μεταξύ 

παραδοχών και πρακτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 92 καθηγητές ειδικής 

εκπαίδευσης σχολείων της Αριζόνα που δίδασκαν σε προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, διαπιστώθηκε η έλλειψη επαγγελματικών 

προγραμμάτων στα σχολεία των αγροτικών περιοχών και σπάνια υπήρχε η 

εκτίμηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων του μαθητή.  

Η Smith (1993), κατέγραψε τις απόψεις 560 εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της εκπαίδευσης για τη 

σταδιοδρομία στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Παρόλο που οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί κατά πλειοψηφία θεωρούσαν ότι στόχος της ειδικής αγωγής είναι η 

επαγγελματική ένταξη του μαθητή με ειδικές ανάγκες, η πρακτική τους έδειξε ότι 

δούλευαν αυτό το στόχο μόνο μερικές φορές μέσα στη τάξη. Ειδικότερα οι Rusch 

& Phelps (1987), διερευνώντας τις δυσκολίες μετάβασης των μαθητών με 

αναπηρίες από το σχολείο στη δουλειά, πρότειναν ότι υπάρχει έλλειψη στόχων που 

να σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την τοποθέτηση σε 

επαγγελματικά προγράμματα. Η περιορισμένη διδασκαλία των δεξιοτήτων της 
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εκπαίδευσης για τη σταδιοδρομία, μπορεί να σχετίζεται σύμφωνα με τη Smith 

(1993), με τον τρόπο προσφοράς των υπηρεσιών ειδικής αγωγής Η συζήτηση για 

το ποιο μοντέλο είναι πιο αποτελεσματικό -αυτό της ένταξης ή το αυτό που 

προωθεί τη διαχωρισμένη εκπαίδευση είναι ακόμα ανοιχτή. Το ρεύμα  της ένταξης 

απαιτεί την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη κανονική τάξη. Αν όμως 

υπάρχει περιορισμένη διδασκαλία των δεξιοτήτων επαγγελματικής προετοιμασίας 

στην ειδική τάξη, μπορούμε να σκεφτούμε πόσο πιο δύσκολα θα πραγματοποιηθεί 

αυτό στην τάξη ένταξης. 

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης και των καθηγητών γενικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πολλοί ερευνητές έχουν βρει ότι η συνεργασία 

μεταξύ των δύο τύπων εκπαίδευσης είναι απαραίτητος παράγοντας για την 

επιτυχία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η συνεργασία όμως 

μεταξύ της επαγγελματικής και της ειδικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε χαμηλό 

επίπεδο, ακόμα και σε χώρες με παράδοση στην ειδική αγωγή όπως οι ΗΠΑ. Οι 

καθηγητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν είναι πολύ σύμφωνοι με τη 

τοποθέτηση μαθητών με ειδικές ανάγκες στη τάξη τους, ενώ οι συνάδελφοί τους 

της ειδικής αγωγής δεν ενδιαφέρονται στο σύνολό τους να συνεργαστούν με την 

επαγγελματική εκπαίδευση.  

Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στις επιπτώσεις που θα έχει η συνεργασία 

ειδικής και γενικής επαγγελματικής εκπαίδευσης πάνω στους εκπαιδευτικούς, 

παρά πάνω στους μαθητές. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τους ερευνητές ότι θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή στη σχέση εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. 
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Στην συνέχεια, όσον αφορά την οικογένεια και τις απόψεις της για την 

ειδική επαγγελματική κατάρτιση, η Ματινοπούλου (1990), σε έρευνά της που 

καταγράφει εμπειρίες, προβλήματα και απόψεις 86 οικογενειών που ανέθρεψαν 

παιδί με νοητική καθυστέρηση, αναφέρει ότι μόνο λίγοι γονείς (ποσοστό 12,8%), 

χαρακτήριζαν «επαρκή» την επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται στα παιδιά 

τους. Οι γονείς απέδιδαν την αποτυχία της ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης σε 

λόγους όπως ο ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός, η απόκλιση των 

προσφερόμενων ειδικεύσεων από την αγορά εργασίας, η απουσία επαγγελματικού 

προσανατολισμού που θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους να επιλέξουν 

κατάλληλες ειδικεύσεις και τέλος η έλλειψη διδασκαλίας γενικών δεξιοτήτων που 

είναι απαραίτητες για να παραμείνει κάποιος σε μία εργασία. 

Ο Δημητρόπουλος, (1995), αναφέρει στην έρευνά του, ότι γονείς και 

αδέλφια ατόμων με νοητική καθυστέρηση σε ποσοστό 67.1%, πιστεύει ότι δεν 

ακούγεται η γνώμη τους σε θέματα ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι γονείς 

θεωρούν ότι συμμετέχουν σε μικρό βαθμό στην επιλογή επαγγελματικής 

ειδικότητας και αποδέχονται τις επιλογές των υπευθύνων. Παρεμβάσεις εκ μέρους 

τους γίνονται μόνο σε περίπτωση που θέλουν το παιδί να ακολουθήσει κάποια 

ειδικότητα που οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση στον εργασιακό χώρο της 

οικογένειας και αν θεωρήσουν ότι οι υπεύθυνοι των μονάδων έχουν κάνει 

λανθασμένες επιλογές (Δημητρόπουλος, 1995).  

Έρευνες που αναφέρονται στον γενικό πληθυσμό αναφέρουν, ότι η 

συμμετοχή των γονέων στην επαγγελματική ανάπτυξη του παιδιού τους με την 

μορφή πληροφόρησης, φαίνεται να βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο (Σιδηροπούλου  

και συν., 2003). Στην ίδια έρευνα επισημαίνεται ότι τα παιδιά συζητούν 
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περισσότερο για την επαγγελματική τους επιλογή με την μητέρα (63,7%) και 

λιγότερο με τον πατέρα (30,3%). 

Παρ’ όλη την δυσαρέσκεια των γονιών για την ειδική επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η Polychronopoulou (1985), σε έρευνά της για την 

εκπαίδευση των ανάπηρων εφήβων κατέγραψε, ότι οι γονείς δεν θεωρούν την 

πρόσβαση των παιδιών τους στα γενικά σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης σαν 

ένα σημαντικό παράγοντα ένταξης.  

Η ίδια συγγραφέας προτείνει ένα μοντέλο οργάνωσης της ειδικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα περιέχει τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 

τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων, την κοινωνική και επαγγελματική 

ένταξη του ατόμου κατά τη διάρκεια του προγράμματος επαγγελματικής 

κατάρτισης και τέλος τη δημιουργία υπηρεσιών παρακολούθησης (follow -up), 

μετά την ένταξη του ατόμου στην αγορά εργασίας Η ερευνήτρια στις προτάσεις 

της για την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση αναφέρεται και στον παράγοντα 

εκπαιδευτικό και την μεγάλη ανάγκη της βελτίωσης των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης των δασκάλων ειδικής αγωγής, επισημαίνει δε το γεγονός ότι δεν 

είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ενηλικίωσης των εφήβων με 

ειδικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης επίσης θα πρέπει να 

επιμορφωθούν κατάλληλα, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

 

3.6. Μέσα επαγγελματικής πληροφόρησης 

Στα πλαίσια της ενότητας αυτής θα αποδοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα στο 

πεδίο της αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν κυρίως την επαγγελματική 
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πληροφόρηση και την αξιοποίηση της στο πλαίσιο ζητημάτων που σχετίζονται με 

την επαγγελματική επιλογή. Ειδικότερα, αναλύεται η πληροφόρηση στο πεδίο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής, για κάθε ενδιαφερόμενο 

ΑμεΑ.  

Στα είδη των πληροφοριών αυτών εντάσσονται οι πληροφορίες 

εκπαιδευτικού τύπου οι σχετικές πληροφορίες κατάρτισης που έχουν να κάνουν με 

την ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία είναι κατάλληλα για τους 

ενδιαφερόμενους. Αναφορικά με το πεδίο των ΑμεΑ η πληροφόρηση αυτή έχει 

μεγάλη σημασία εφόσον τα άτομα αυτά για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες απευθύνονται σε ΣΜΕΑ ή σε εργαστήρια ΕΑ. Στον τομέα αυτό 

εντάσσονται και διάφορες πληροφορίες επαγγελματικού τύπου που έχουν να 

κάνουν με διάφορα επαγγελματικά προσόντα και συνθήκες ωράρια εργασίας αλλά 

και τις προοπτικές για την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων (Σιδηροπούλου – 

Δημακάκου, 1995). 

Η πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική στο πεδίο της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και το έλλειμμα αυτό στην ελληνική πραγματικότητα έχει επεκταθεί 

και στο πεδίο των επιχειρήσεων που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άρνησης 

αναφορικά με την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. Οι προκαταλήψεις από την 

πλευρά των επιχειρήσεων, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα 

αναφορικά με τη δημιουργία πιο ευνοϊκών προοπτικών στον τομέα της 

απασχόλησης των ΑμεΑ (Δράκος, 2001).  

Οι υπηρεσίες και οι σχετικοί φορείς για την πληροφόρηση οι οποίες 

παρέχουν τις υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προβληματίζονται για 

την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 
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όσον αφορά στο πεδίο της ενημέρωσης αλλά και της λήψης απόφασης για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και όσον αφορά στον τομέα της μετάβασης 

από το χώρο της εκπαίδευσης στο χώρο της εργασίας. Η διάρθρωση που 

χαρακτηρίζει τους βασικούς φορείς πληροφόρησης οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα ΑμεΑ σε πολλές Ευρωπαϊκές 

χώρες αποτελείται από τέσσερα βασικά επίπεδα (Κασσωτάκης, 2003).  

Το πρώτο είναι το εθνικό επίπεδο το οποίο έχει βασικό σημείο αναφοράς τις 

κεντρικές υπηρεσίες του κράτους ενώ στη συνέχεια υπάρχει το περιφερειακό 

επίπεδο το οποίο είναι τοποθετημένο στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της 

χώρας. Στη συνέχεια υπάρχει το τοπικό επίπεδο στα πλαίσια του οποίου 

παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από συγκεκριμένους φορείς ενώ τέλος 

υπάρχει το διευρωπαϊκό δίκτυο PLOTEUS το οποίο παρέχει πληροφόρηση για την 

μάθηση και την επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ παράλληλα λειτουργεί 

διαδικτυακά (Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 2000- 2005).  

Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο αυτό αποτελείται από 16 οργανισμούς και 

φορείς και έχει σαν στόχο την προβολή ενός πρωτοποριακού σχεδίου με σκοπό την 

επιτυχία της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

κινητικά προβλήματα. 

Στην Ελλάδα, οι βασικότερες πηγές που μπορούν να παρέχουν 

πληροφόρηση για την επαγγελματική προετοιμασία των ατόμων με αναπηρία είναι 

οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που παρέχονται 

από το υπουργείο εργασίας και από τον ΟΑΕΔ. Επίσης, πληροφορίες μπορούν να 

παρέχουν τα ειδικά κέντρα για την επαγγελματική κατάρτιση και τα κέντρα για την 

ψυχική υγεία (Πολυχρονοπούλου, 2003). Τέλος οι σχετικές πληροφορίες 
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παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εθνικού κέντρου επαγγελματικού 

προσανατολισμού και το κέντρο συμβουλευτικής καθώς και από τους συμβούλους.  

Αναφορικά με τη διάδοση των πληροφοριών αυτών στο πεδίο  της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η τεχνολογία και 

ιδιαίτερα σήμερα που είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση. 

Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι η πληροφόρηση αυτή πάντα είναι 

αντικειμενική. Αυτό προκύπτει κυρίως από την πλημμελή οργάνωση της 

υπηρεσίας είτε την ελλιπή εκπαίδευση (Καλαβά, 2003). 

3.7. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για ΑμΕΑ με 

νοητικά προβλήματα 

Αν εξαιρέσουμε τη γενικότερη στήριξη στο πεδίο της αυτογνωσίας αλλά και 

της πληροφόρησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό όσον αφορά στα άτομα 

τα οποία αντιμετωπίζουν νοητικά προβλήματα θεωρείται αναγκαία η παροχή 

σχετικής ενημέρωσης από την αγορά εργασίας αλλά και των σχετικών 

οικονομικών στοιχείων τα οποία να βοηθήσουν αυτά τα άτομα να ενταχθούν  και 

να προετοιμαστούν για την άσκηση κάποιου επαγγέλματος. Τα στοιχεία αυτά, 

όπως προκύπτει από μελέτες των ειδικών της ειδικής αγωγής έχουν να κάνουν 

κυρίως με τη συνειδητοποίηση από την πλευρά των ατόμων της αξίας της 

συνεργασίας αλλά και την ενημέρωση για τους κινδύνους από την άσκηση κάποιας 

συγκεκριμένης εργασίας (Κασσωτάκης, 2003).  

Επίσης, πρέπει να γίνεται αποσαφήνιση των εννοιών που έχουν να κάνουν 

με τα επαγγέλματα και ότι συμπεριλαμβάνει η εργασία ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

ατόμων αυτών να ξεπερνούν τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
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Απαραίτητο θεωρείται τα άτομα να κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στην 

εργατικότητα και την αμοιβή καθώς και την έννοια της απόλυσης. Επίσης τα 

άτομα αυτά θα πρέπει να είναι ικανά να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τα 

διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν στα πλαίσια της εργασίας τους αλλά και 

να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της επεξεργασίας 

υλικών και της διεκπεραίωσης υποθέσεων (Δελλασούδας, 2001. 

Πολυχρονοπούλου, 2003). Τέλος θα πρέπει τα άτομα να είναι ενήμερα για τα 

επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν. 

Μέσα από σχετική μελέτη που έχει διεξαχθεί στη γερμάνια στα πλαίσια της 

εφαρμογής της πρακτικής άσκησης ατόμων που αντιμετώπιζαν νοητικά 

προβλήματα, έχει προκύψει ότι τα άτομα αυτά αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες 

για τον προσανατολισμό του στο χώρο εργασίας ενώ σε μεγάλο βαθμό 

αδυνατούσαν να πετύχουν την αυτοβελτίωση μέσα από την διόρθωση των λαθών 

τους ενώ παράλληλα έδειξαν περιορισμένη διάθεση για την ανάπτυξη κοινωνικών 

επαφών στα πλαίσια του χώρου εργασίας (Πολυχρονοπούλου, 2003).  

Από διάφορους μελετητές έχει υποστηριχθεί ότι στα άτομα που εντάσσονται 

στη συγκεκριμένη ομάδα πρέπει να παρέχεται επαγγελματικός προσανατολισμός 

όχι απαραίτητα για την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση αλλά για την 

ανάπτυξη μεγαλύτερης αυτονομίας στους χώρους που ζουν τα άτομα αυτά. Έτσι 

στην προσπάθεια για γενικότερη ανάπτυξη των ατόμων αυτών μπορούν να 

ενταχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης ικανοτήτων για την επιλογή και η 

προετοιμασία τροφής, της ανάπτυξη της ικανότητας προσανατολισμού του στο 

χώρο και το γνώσεων για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μικρά προβλήματα της 

καθημερινότητας. Επίσης, μέσα από τις εφαρμογές στις διαδικασίες της  

επαγγελματικής εκπαίδευσης τα άτομα εκπαιδεύονται για την εκτέλεση 



 

46 

 

δραστηριοτήτων πού έμμεσα τα ενισχύουν συναισθηματικά (Δελλασούδας, 2001. 

Bleidick, 1986). 

3.8. Επαγγελματική εκπαίδευση και  κατάρτιση για ΑμεΑ με 

κινητικά προβλήματα 

Στην κατηγορία των ατόμων με κινητικά προβλήματα, αναφορικά με το 

πεδίο της επαγγελματικής προετοιμασίας και μπορούν να ενταχθούν τα άτομα τα 

οποία έχουν επίκτητη ή εκ γενετής κινητική αναπηρία. Τα άτομα τα οποία έχουν 

εκ γενετής αναπηρία μπορεί να ειπωθεί ότι έχουν μικρότερο  φάσμα στο πεδίο των 

επαγγελματικών εμπειριών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα άτομα τα οποία έχουν 

κινητική αναπηρία και την απέκτησαν σε κάποιο σημείο της ζωής τους 

(Δελλασούδας, 2001).  

Αν και ισχύει το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν διαπιστώσεις σε  

επίπεδο ομάδας των ατόμων αυτών, γεγονός που προκύπτει ότι υπάρχει μία 

πληθώρα παραγόντων που διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

επαγγελματική τους ενσωματώστε οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα άτομα 

αυτά όχι μόνο όσον αφορά το πεδίο της κίνησης τους αλλά και της συμπεριφοράς 

τους, είναι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν τις ανάγκες στον τομέα της 

εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής τους προετοιμασίας σύμφωνα με τον 

Brackhane το 1996, (όπως αναφέρεται στο Ζερβός, 2002). 

Η εξοικείωση των ατόμων αυτών με τα βοηθητικά μέσα τα οποία 

χρησιμοποιούν σε περίπτωση που έχουν ένα μεγάλο βαθμό κινητικής αναπηρίας 

καθώς και η δημιουργία διαφόρων χώρων που μπορούν να διευκολύνουν την 

ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητας τους, αποτελεί και το βασικότερο 

στόχο κατά τη διαδικασία της επαγγελματικής τους προετοιμασίας. Στο πεδίο αυτό 
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μπορεί να συμβάλει με θετικό τρόπο και η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογικών 

μεθόδων που φέρει βασικά εμπόδια τα οποία το παρελθόν καθιστούσαν πολύ 

δύσκολη την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων από τα άτομα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν κινητική αναπηρία.  

Οι τομείς που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της αγοράς εργασίας μπορούν 

να ενισχύσουν την ελπίδα των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποια κινητική 

αναπηρία έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Υπάρχουν πολλές 

προκαταλήψεις τον ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο εργασίας 

αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με κάποια κινητική 

αναπηρία αλλά και η δυσφορία για την απλή παρουσία των ατόμων αυτών στο 

χώρο εργασίας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για 

την αποδοχή τους. 

 

3.9. Ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των ΑμεΑ 

Από διάφορες έρευνες που είχαν γίνει στο παρελθόν ο μεγαλύτερος αριθμός 

των ατόμων που φοιτούσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είχαν 

δηλώσει ότι δεν θα μπορούσαν να βοηθηθούν από τους ήδη υπάρχοντες φορείς οι 

οποίοι περιλάμβαναν τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συμβουλίου του σεφ και 

τους ξένους καθηγητές. Ως επί το πλείστων, αυτό συνέβαινε και με τα άτομα τα 

οποία να είχαν να αντιμετωπίσουν μία αναπηρία. Η βασική διαφορά εντοπίζεται 

στο ότι οι μαθητές που φοιτούσαν σε ΣΜΕΑ ως επί το πλείστων δεν είχαν τη 

βοήθεια που θεωρούνταν απαραίτητη στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

για το λόγο ότι σχεδόν το σύνολο των σχολικών μονάδων δεν μπορούσαν να 
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παρέχουν κάποιον ειδικό που θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει τη σχετική 

βοήθεια (Σιδηροπούλου -Δημακάκου, 2000).  

Έτσι, η κατάσταση για τα άτομα που εντάσσονταν στις ειδικές ομάδες 

πληθυσμού γίνονταν όλο και χειρότερη. Τα άτομα με αναπηρία, όπως ισχύει και 

για όλους τους εργαζόμενους σήμερα δεν μπορούσα να αποφύγουν την ένταξη στο 

σύστημα της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης η οποία από το τέλος του 20 ου 

αιώνα ξεκίνησε να γίνεται αισθητή ως βασική ανάγκη και με τη σειρά της 

συνεπάγονταν και την εφαρμογή του δια βίου επαγγελματικού προσανατολισμού 

(Κασσωτάκης, 2003). 

Αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης προσδιορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις στα πλαίσια των οποίων 

ο επαγγελματικός προσανατολισμός το σχολείο δεν εφαρμόζεται παρά το γεγονός 

ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα. Επίσης, μπορεί και να μην υπάρχει στο σχολικό 

πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αν ο εθνικός νομοθέτης έχει προβλέψει την 

εφαρμογή.  

Μία βασική συνέπεια της κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω είναι να 

μην καθίσταται δυνατή η παροχή πληροφοριών και γνώσεων στους μαθητές 

αναφορικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το χαμηλό επίπεδο της 

εκπαίδευσης του πεδίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει προκύψει κυρίως 

από την ανυπαρξία ειδικών επαγγελματικών συμβούλων για τα άτομα με αναπηρία 

στους χώρους πληροφόρησης ή, και την ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων οι 

οποίες είναι ακατάλληλες και φιλοξενούν μαθητικό πληθυσμό με προβλήματα 

κίνησης που του δημιουργεί δυσκολία στις μετακινήσεις του (Δελλασούδας, 2001. 

Κασσωτάκης, 2003).  
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Επίσης, υπάρχουν οι προκαταλήψεις σε επίπεδο κοινωνίας και 

επιχειρήσεων, οι οποίες ανάγονται είτε στην ελλιπή πληροφόρηση είτε στα 

κοινωνικά στερεότυπα και υποδηλώνουν την ανωριμότητα το μεγαλύτερο μέρος 

του κοινωνικού συνόλου δημιουργώντας φραγμούς στην εξέλιξη των ατόμων με 

αναπηρία. Ακόμη, μία πολύ βασική αιτία είναι ο χαμηλός αριθμός τεχνικών 

σχολών αλλά και εργαστηρίων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

ατόμων με αναπηρία. Επίσης ένας πολύ βασικός κατασταλτικός παράγοντας 

ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα είναι οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλές φορές αποτελούν εμπόδια στην 

υλοποίηση των θετικών πρωτοβουλιών για την καλύτερη στήριξη των ατόμων με 

αναπηρία (Δελλασούδας, 2001. Κασσωτάκης, 2003).  

Μία σημαντική διαπίστωση που γίνεται σήμερα και χαρακτήρισε σε μεγάλο 

βαθμό την κατάσταση των ΑμεΑ, είναι το γεγονός ότι οι ειδικές ομάδες του 

πληθυσμού που έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα νοητικά ή  κινητικά προβλήματα 

αποτελούν συνήθως θύματα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων αλλά και 

της ελλιπούς ενημέρωσης των επιχειρήσεων.  

Στις ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στο πεδίο εφαρμογής των αρχών της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα ΑμεΑ εντάσσονται και οι διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ανίχνευση των βασικών ενδιαφερόντων των νεαρών ατόμων, 

των οποίων ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρέπει να γίνεται από ειδικούς έτσι 

ώστε να υπάρχει υψηλότερος βαθμός αποτελεσματικότητας (Κασσωτάκης, 2003). 

Τόσο η πληροφόρηση των ατόμων για τα επαγγέλματα, όσο και η στήριξή τους 

στα εργαστήρια ειδικής αγωγής ή στα ΣΜΕΑ έχουν σαν βασικό αποτέλεσμα την 

επίτευξη μιας ολοκληρωμένης προετοιμασίας των ατόμων αυτών για την αγορά 

εργασίας (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2000). Ο συνολικός χρόνος που 
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αφιερώνεται για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, στα πλαίσια του οποίου 

παρέχεται η σχετική επαγγελματική κατάρτιση γενικότερα θεωρείται 

περιορισμένος και είναι διαφορετικός από χώρα σε χώρα εμφανίζοντας μέγιστο 

χρόνο αν ανίχνευσης που φτάνει τις οκτώ εβδομάδες  

Τα βασικότερα αιτία περιθωριοποίησης που έχουν να αντιμετωπίσουν τα 

ΑμεΑ στα πλαίσια των προσπαθειών τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας 

έχουν να κάνουν κυρίως με την αποστασιοποίησή τους από τις σύγχρονες 

τεχνολογίες αλλά και τις αδυναμίες του σχετικά με τη συνειδητοποίηση της 

σημασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με το 

έλλειμμα που υπάρχει σε σχετικούς συνδέσμους και υπηρεσίες. Λαμβάνοντας 

υπόψιν τα δεδομένα της τωρινής κατάστασης, μπορεί να κατανοηθεί η μεγάλη 

σημασία του έργου που επιτελεί ο επαγγελματικός και ο ειδικός σύμβουλος καθώς 

και το προσωπικό στο χώρο της ειδικής αγωγής.  

3.10. Σύγχρονες τάσεις στην επαγγελματική 

κατάρτιση των ΑμεΑ 

Η σύγχρονη τάση στο διεθνή χώρο είναι η μείωση ή ακόμη και η κατάργηση 

των προστατευτικών δομών εργασίας και των κέντρων απασχόλησης των ΑμεΑ, 

που είναι γνωστά ως «Παραγωγικά Ειδικά Κέντρα» ή «Προστατευτικά 

Εργαστήρια», γιατί μια τέτοια λύση δεν είναι ιδανική για τα ικανά για εργασία 

άτομα με αναπηρίες (Krispin, 1997). Τα άτομα αυτά πρέπει να ενταχθούν στη 

συνήθη αγορά εργασίας, στην οποία ούτε προνομιακή αντιμετώπιση των 

εργαζομένων ισχύει, ούτε τα παραγόμενα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από 

ανταγωνισμό. Ωστόσο για κάποιες κατηγορίες ΑμεΑ, που παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες επαγγελματικής κατάρτισης και παντελή αδυναμία αντίστοιχης ένταξης 
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στην αγορά εργασίας, είναι ανάγκη να διατηρούνται χώροι με προστατευτικές 

δομές εργασίας. Τα κέντρα αυτά εφαρμόζουν ειδικά προσαρμοσμένα 

προγράμματα, που δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους. 

Στη ίδια μελέτη του ΟΕΕΚ υπάρχουν στοιχεία για τη σύγχρονη οργάνωση 

της Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, που διακρίνεται στις εξής μορφές:  

Η εργασία μέσα στο σχολείο. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό εξασφαλίζονται 

στο σχολικό περιβάλλον δομές, που αφενός είναι προσαρμοσμένες στις 

ιδιαιτερότητες των ΑμεΑ και αφετέρου προσεγγίζουν την πραγματικότητα του 

εργασιακού χώρου. 

Προσομοίωση της εργασίας στο σχολείο. Εδώ πρόκειται ουσιαστικά για 

παραλλαγή του προηγούμενου μοντέλου, που εστιάζεται στην τροποποίηση του 

περιεχομένου ή της ακολουθίας ενός έργου για να γίνει πιο προσιτό στην 

ιδιαιτερότητα του ΑμεΑ που το εκτελεί.  

Μερική φοίτηση μερική εργασία. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ο 

εκπαιδευόμενος αποκτά μέρος των γνώσεών του στο σχολείο ενώ το υπόλοιπο το 

αποκτά στον εργασιακό χώρο. Πρόκειται για ένα συνδυασμό θεωρητικής και 

πρακτικής γνώσης Η κατανομή του χρόνου μεταξύ σχολής και χώρου εργασίας 

ποικίλλει από χώρα σε χώρα αλλά οπωσδήποτε αυτό διευθετείται από τις αρμόδιες 

αρχές σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη για την υλοποίηση της διαδικασίας 

αυτής. 

Η μαθητεία. Αυτή παρέχεται εξ ολοκλήρου στο χώρο εργασίας με την 

εποπτεία και την καθοδήγηση ενός έμπειρου επαγγελματία 
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Η εκπαίδευση μέσα στον εργασιακό χώρο. Μια ομάδα ΑμεΑ εκπαιδεύεται 

σε κάποιο χώρο εργασίας, ενώ αναλαμβάνει ταυτόχρονα να περατώσει 

συγκεκριμένο έργο παραγωγής 

Η υποστηρικτική εργασία (supportet employment): Ένας έμπειρος γνώστης 

του αντικειμένου επαγγελματίας μέσα στην επιχείρηση αναλαμβάνει να 

εκπαιδεύσει ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ΑμεΑ (Νικόδημος, 2001). Η 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είτε με τη μορφή της αρχικής κατάρτισης, που είναι 

γνωστή ως μαθητεία είτε με αυτή της συμπληρωματικής κατάρτισης που έχει 

επιμορφωτικό χαρακτήρα για τους ήδη εργαζόμενους είναι σχετικά πολύ νέος 

θεσμός για την Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες και υλοποιείται από το 

Υπουργείο Εργασίας με αποκλειστικό φορέα τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια 

προγραμμάτων «εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης».  

Είναι ευνόητο ότι σε όλες τις μορφές ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης 

υπάρχουν τα κριτήρια επιλογής για τη μορφή που επιλέγεται και αυτά είναι το 

δυναμικό των σπουδαστών, οι προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες και οι  

δυνατότητες των υπευθύνων του προγράμματος κατάρτισης.  

Τόσο ο αριθμός των μαθητών στα Ειδικά Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) - ο επιθετικός προσδιορισμός ειδικά δηλώνει τη συνάφεια 

των Κέντρων αυτών με τα ΑμεΑ - που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μια ειδικότητα, 

όσο και η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή αποτελούν λόγους, που κάποιοι 

μαθητές - ιδιαίτερα αυτοί που καθυστερημένα εγγράφονται σε κάποιο ΕΚΕΚ - 

αναγκάζονται να παραιτηθούν από την αρχική τους επιθυμία και να καταρτιστούν 

σε μια ειδικότητα, που δεν επιθυμούν. Αρκούνται δηλαδή σε αυτό, που είτε η ίδια 

η πολιτεία με συνειδητή προχειρότητα ή ανεπάρκεια σχεδιάζει είτε κάποιοι από το 
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προσωπικό κάποιας ΣΜΕΑ κάποιου Εργαστηρίου κατάρτισης είτε ακόμη κάποιοι 

γονείς προτείνουν στα παιδιά ισχυριζόμενοι ότι «δεν πειράζει το ίδιο κάνει ότι 

μάθει κανείς καλό είναι». 

Είναι αυτονόητο παράλληλα ότι ως προϋπόθεση για την ευόδωση της 

κατάρτισης εξασφαλίζεται και η αναγκαία εργονομική διευθέτηση του χώρου, που 

διευκολύνει τον καταρτιζόμενο τόσο στην επαγγελματική του προετοιμασία όσο 

και στις ανάγκες του γενικότερα. Έτσι, μέσα από την τεχνολογία και την 

εργονομική προσαρμογή του χώρου αμβλύνεται το πρόβλημά της ανεπάρκειάς ή 

της αναπηρίας του ατόμου διευκολύνεται η κινητικότητά του και αυξάνεται η 

παραγωγικότητά του. 
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Κεφάλαιο 4ο: Η ΕΕΚ των ΑμεΑ 

4.1. Η  ευρωπαϊκή εμπειρία στην ΕΕΚ των 

ΑΜΕΑ  

Σε επίπεδο Ε.Ε., τα άτομα με αναπηρία είναι εκείνα τα οποία 

αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με 

πρόβλημα υγείας ή βασικό περιορισμό της δραστηριότητας, η έρευνα διερεύνησε 

κυρίως τους φραγμούς στις ευκαιρίες ζωής που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρία. Σύμφωνα, επίσης, με δεδομένα της Eurostat (Eurostat, 2014) 

παρέχονται πληροφορίες για τα άτομα με δυσκολίες στις βασικές δραστηριότητες 

και/ή μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας που προκαλεί περιορισμούς στην εργασία και 

στην απασχόληση. Ειδικότερα, τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στην Ε.Ε. των 28 το 2011 ήταν 47,3%, περίπου 20 

μονάδες κάτω από τα αντίστοιχα ποσοστά των ατόμων χωρίς τέτοιες δυσκολίες. Σε 

επίπεδο χωρών, το μεγαλύτερο κενό παρουσιάζεται στην Ολλανδία (42,7% και 

80,1% αντίστοιχα) και στην Ουγγαρία (23,7% και 61,1% αντίστοιχα), ενώ το 

μικρότερο κενό παρουσιάζεται στο Λουξεμβούργο με το κενό να κυμαίνεται στις 2 

μονάδες διαφορά (Παπακωνσταντίνου, 2019).  

Στη συνέχεια, τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

περιορισμό στην εργασία λόγω LHPAD είναι ακόμη χαμηλότερα σε σχέση με την 

προσέγγισή που αναφέρθηκε παραπάνω (38,1%), περίπου 30 μονάδες διαφορά με 

τα άτομα που δεν εμφανίζουν αντίστοιχους περιορισμούς. Αντίστοιχη εικόνα 

παρουσιάζεται και στις επιμέρους χώρες, όπου η διαφορά σε κάποιες χώρες αγγίζει 

και ξεπερνάει τις 40 μονάδες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ολλανδία 
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και Βουλγαρία). Στον αντίποδα βρίσκεται η Γαλλία, όπου παρουσιάζεται η 

μικρότερη διαφορά, της τάξης των 8 μονάδων μόνο. Κοιτώντας έξω από τα 

σύνορα της Ε.Ε. και ανεξάρτητα από την προσέγγιση της αναπηρίας, τα 

μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάστηκαν στην Ελβετία και την 

Ισλανδία (Παπακωνσταντίνου, 2019).  

Όπως έχει διαπιστωθεί, στα πλαίσια της Ε.Ε. και της εργασιακής ένταξης 

των ατόμων με αναπηρία, βασικό ρόλο παίζουν οι ίδιοι οι εργοδότες. Η αρνητική 

στάση των εργοδοτών, ορίζεται σαν  μία ψυχολογική κατασκευή, που εκφράζεται 

μέσω ευνοϊκών ή δυσμενών εκτιμήσεων (Eagly & Chaicken, 2007), αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα εμπόδια στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία 

(Chen, Blackenship, Austin, Cantu & Kotbung- kair, 2016). Οι εργοδότες 

εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι ή διατακτικοί ως προς την εργασιακή 

απασχόληση ατόμων με αναπηρίες στην πράξη, ακόμη και όταν εκφράζουν γενικά 

θετικές απόψεις για την απασχόλησή τους (Παπακωνσταντίνου, 2019).  

Στο στάδιο που επακολουθεί της προσλήψεως των ατόμων με αναπηρία οι 

εργοδότες παρουσιάζονται επίσης να συμπεριφέρομαι σε συνειδητό ή ασυνείδητο 

επίπεδο διαφορετικά στους εργαζομένους τους με αναπηρία βασιζόμενοι στην 

προσωπική τους δυσφορία και αμηχανία και στις αρνητικές εικασίες τους ως προς 

τις ικανότητες των εργαζομένων αυτών (Schur, Han, Kim, Ameri, Blanck, & 

Kruse, 2017). To στίγμα, λοιπόν, και οι στερεότυπες πεποιθήσεις φαίνεται να 

επηρεάζουν συνολικά τη στάση των εργοδοτών απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, 

ιδιαίτερα αναφορικά με τις ικανότητές τους και τα καθήκοντα που μπορούν να 

επιτελέσουν (Chen et al., 2016; Colella, De Nisi, & Varma, 1998), καθώς τείνουν 

να θεωρούν. Τα άτομα με αναπηρίες κατάλληλα για λιγότερο δύσκολα και 

πολύπλοκα καθήκοντα.  



 

56 

 

Σε επίπεδο Ε.Ε. υπάρχει πληθώρα κρατικών συστήματος και λοιπών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της υποστηριζόμενης απασχόλησης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης (Becker, Xie, Mcllugo, Halliday & Martinez, 2006) 

Ακολούθως παρουσιάζονται δύο από τα τρέχοντα προγράμματα με κριτήριο τον 

καινοτόμο χαρακτήρα τους και την ευρεία εφαρμογή τους, το μοντέλο και 

αντίστοιχο πρόγραμμα της Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης και  το 

μοντέλο και αντίστοιχο πρόγραμμα της προσαρμοσμένης απασχόλησης 

(Παπακωνσταντίνου, 2019). 

Ειδικότερα το μοντέλο της Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης 

παρουσιάζεται να είναι το πλέον αποτελεσματικό, ευρέως εφαρμοζόμενο και 

ευκρινώς περιγραφόμενο πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης για τα άτομα 

με σοβαρή μορφή αναπηρίας (Mueser, Drake & Bond, 2016). Σύμφωνα με τον 

Bond (1998) το IPS βασίζεται στην αρχή της στόχευσης εκ των προτέρων στην 

ανταγωνιστική απασχόληση αλλά και στην στόχευση στην ταχεία αναζήτηση 

εργασίας.  

Επίσης, το μοντέλο αυτό ενσωματώνει στη διαδικασία επαγγελματικής 

αποκατάστασης και το ιατρικό προσωπικό. Οι ειδικοί απασχόλησης συνεργάζονται 

στενά με το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί τον πελάτη. Ακόμη, δίνεται 

προσοχή στις προτιμήσεις των πελατών αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα 

επαγγέλματα. 

Η υποστηριζόμενη εκπαίδευση αποτελεί μία νέα τροποποίηση του IPS, 

καθώς δύναται να παρέχεται ως αυτοτελές πρόγραμμα, αλλά στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων παρουσιάζεται ως μέρος των υπηρεσιών του IPS (Mueser et al., 

2016). Η υποστηριζόμενη εκπαίδευση, όπως και η υποστηριζόμενη απασχόληση 
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δεν δίνει έμφαση μόνο στο στάδιο της εισαγωγής και τοποθέτησης στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά και στο μετέπειτα στάδιο επιδιώκοντας τη συνεχή 

παρακολούθηση και στήριξη του ατόμου.   

4.2. Η ΕΕΚ των ΑΜΕΑ στην Ελλάδα 

4.2.1. Τα προγράμματα ΕΕΚ των ΑμεΑ 

Όπως αναφέρεται από την Παπακωνσταντίνου (2019), ο πιο σημαντικός 

φορέας στην Ελλάδα που λειτουργεί στα πλαίσια της ανάπτυξης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑμεΑ, αναφορικά με την 

προκήρυξη διαφόρων προγραμμάτων για την απασχόληση, είναι ΟΑΕΔ. Ο 

οργανισμός αυτός τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου κοινωνικής ασφάλισης 

και πρόνοιας αλλά και του Υπουργείου Εργασίας. Ο ΟΑΕΔ στοχεύει στην 

εφαρμογή των πολιτικών του κυβερνητικού φορέα στο πεδίο της απασχόλησης 

αλλά και στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην διευκόλυνση της ένταξης του 

ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας στην αγορά εργασίας. Επίσης σαν στόχο του 

έχει την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία και διατήρηση των θέσεων 

εργασίας μέσω της παροχής διαφόρων ενισχύσεων οικονομικού τύπου προς τους 

εργοδότες. 

Εκτός των άλλων, ο ΟΑΕΔ, είναι ένας φορέας που μπορεί να παρέχει 

επιχορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργοδότες, έχοντας σαν σημείο 

αναφοράς διάφορα προγράμματα απασχόλησης αλλά και αυτό  -  απασχόλησης των 

ανέργων, τα οποία καταρτίζονται με σχετικές αποφάσεις των  Υπουργών Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αφότου πάρουν τη σχετική γνωμοδότηση του Δ.Σ. 

του ΟΑΕΔ τα προγράμματα αυτά έχουν σαν βασικό στόχο τους την καταπολέμηση 
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της ανεργίας αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

Τα κυριότερα προγράμματα του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

απασχόλησης των ΑμεΑ στην Ελλάδα, αλλά και τα προγράμματα που σχετίζονται 

με την επαγγελματική κατάρτιση της ομάδας αυτής, είναι διάφορα και σχετίζονται 

κυρίως με ανέργους ενός συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος. Επίσης αφορούν 

κυρίως ανέργους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, σε συσχέτιση ή όχι με το 

φάσμα που αναφέρεται προηγουμένως. Παραδείγματος χάριν μπορούν να αφορούν 

τα άτομα που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, τα άτομα τα οποία είναι 

μακροχρόνια άνεργα ή τα άτομα τα οποία είναι απόφοιτοι ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ των 18 έως 29 ετών  

(ΟΑΕΔ, 2018).  

Όπως υποστηρίζει η Παπακωνσταντίνου, τα άτομα με κάποιου είδους 

αναπηρίας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε όποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 

επιθυμούν, όπως και οποιοσδήποτε πολίτης του τυπικού πληθυσμού που πληροί 

όλες τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Παρόλα αυτά, 

δεν θεωρείται απαραίτητη η ειδικότερη αναφορά και δεν προσμετράται η αναπηρία 

τους σαν ένα βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά . Ένα 

πρόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε για την ενίσχυση της απασχόλησης των ΑΜΕΑ, 

είναι το πρόγραμμα το οποίο επιχορηγεί τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για 

την απασχόληση 2000 ανέργων ΑμεΑ. Επίσης το πρόγραμμα αυτό 

συμπεριλαμβάνει και διάφορες άλλες ομάδες που θεωρούνται μειονότητα στην 

κοινωνία όπως είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστεί, τα νεαρά άτομα που 

έχουν εμφανίσει τάσεις παραβατικότητας καθώς και τα άτομα τα οποία έχουν 

απεξαρτηθεί από εξαρτησιογόνες ουσίες. 



 

59 

 

Μία πολύ βασική προϋπόθεση αναφορικά με την ένταξη οποιασδήποτε 

επιχείρησης τα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι να μην έχει προχωρήσει σε μείωση 

του αριθμού του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου προτού 

προχωρήσει στην ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για τη χρηματοδότηση. Η 

συγκεκριμένη προϋπόθεση τίθεται συνήθως έτσι ώστε ο εργοδότης να μην 

προχωρήσει σε κάποια απόλυση ή να μη φέρει σε πιο δυσμενή εργασιακή θέση το 

προσωπικό που ήδη υπάρχει έχοντας σαν στόχο την αντικατάστασή του με 

επιδοτούμενο προσωπικό. 

Εκτός των προαναφερθέντων, ο ΟΑΕΔ αποτελεί και τον φορέα ο οποίος 

θεωρείται αρμόδιος για την υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων απασχόλησης τα 

οποία λειτουργούν ειδικά στα πλαίσια του δημόσιου τομέα και προκηρύσσονται 

μέσω κοινής απόφασης του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης χρειάζεται η 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

καθώς και του αρμόδιου υπουργού μετά την εισήγηση που πραγματοποιείται από 

το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα αυτά έχουν σαν στόχο τους την ένταξη διαφόρων ομάδων 

ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, δίνοντας ιδιαίτερη 

προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους αλλά και στις ευπαθείς ομάδες της 

κοινωνίας. Ο ΟΑΕΔ λειτουργώντας σαν ένας αρμόδιος φορέας προχωρά στην 

έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης για όλα τα προγράμματα, στην οποία 

πρόσκληση αναγράφονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και η 

διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων που πρέπει να ακολουθηθεί. Στη 

συνέχεια, καταγράφει τη διαδικασία της υπόδειξης των ωφελούμενων ατόμων και 
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της τοποθέτησης τους αντίστοιχα στον κάθε φορά υποδοχής. Επίσης 

καταγράφονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων. 

 

Σύμφωνα με το πλαίσιο που αναφέρεται παραπάνω και περιγράφεται από το 

άρθρο 64 του νόμου 4460/2016, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016 ΚΥΛ η 

οποία είχε σαν σημείο αναφοράς την κατάρτιση ενός ειδικού προγράμματος για 

την απασχόληση συνολικά 4.000 μακροχρόνια ανέργων η απασχόληση των 

ατόμων αυτών εστίαζε στην στελέχωση του δημόσιου τομέα της υγείας, ενώ 

σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 πλέον καλείται ως ειδικό πρόγραμμα 

απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.  

Ο ΟΑΕΔ είχε οριστεί σαν αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, τη 

διαχείριση αλλά και την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος τα πλαίσια 

του δημόσιου τομέα της υγείας. Ο φορέας αυτός ήταν υπεύθυνος για την έκδοση 

της δημόσιας πρόσκλησης στην οποία εξειδικεύονται όλες οι σχετικές 

λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος. Άλλες πρόσφατες σχετικές δημόσιες 

προσκλήσεις του φορέα είναι η δημόσια πρόσκληση νούμερο που είχε σαν σημείο 

αναφοράς μακροχρόνια ανέργους που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 

έτσι ώστε να καλυφθούν 4000 θέσεις στον τομέα της υγείας. Βάσει του άρθρου 64 

του Ν. 4430/2016, υπήρχε η Δημόσια πρόσκληση η οποία είχε ως σημείο 

αναφοράς διάφορες ομάδες ανέργων δίνοντας προτεραιότητα στους μακροχρόνια 

ανέργους αλλά και στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και σχετίζονταν με την 

απασχόληση 1.135 ανέργων στον τομέα της υγείας (Παπακωνσταντίνου, 2019).  

 

4.2.2. Φορείς παροχής ΕΕΚ 
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Στην Ελλάδα, ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, είναι 

ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αυτά παρέχονται μέσω ειδικών εκπαιδευτικών δομών οι 

οποίες ονομάζονται κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για ΑΜΕΑ. Ο ΟΑΕΔ, 

είναι υπεύθυνος φορέας για τα κέντρα αυτά (Παπακωνσταντίνου, 2019).  

Παρακάτω, η Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα ΟΑΕΔ έχει την έδρα της στη 

Θεσσαλονίκη και στην ουσία είναι μία δωρεά προς τον ΟΑΕΔ ενώ παράλληλα 

λειτουργεί σαν αυτοδιοικητική μονάδα της οποίας τη διοίκηση έχει αναλάβει η 

επιτροπή διοίκησης. Στόχος της μονάδας αυτής είναι ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός και κατάρτιση ατόμων που βρίσκονται στην εφηβεία και 

αντιμετωπίζουν αναπηρίες αλλά και άλλων μαθητών που μπορεί να προέρχονται 

από ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο σημειώνονται 

περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή και παραμέλησης. 

Όλοι οι καταρτιζόμενοι της ομάδας αυτής που έχουν ολοκληρώσει τον 

κύκλο φοίτησης τους, μπορούν να αποκτήσουν τις σχετικές επαγγελματικές ή 

τεχνικές δεξιότητες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του επαγγέλματος που έχουν επιλέξει. Τα άτομα που φοιτούν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιμετωπίζουν κυρίως αναπηρίες νοητικού τύπου οι 

άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. επίσης μπορεί να αντιμετωπίζουν και 

ψυχικές διαταραχές. 

Ένας ακόμη φορέας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των 

ΑΜΕΑ είναι σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών η οποία έχει την 

έδρα της στο Γαλάτσι και δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ενεργά άτομα με αναπηρία. Τα 
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άτομα αυτά εκπαιδεύονται σε διάφορες ειδικότητες που συνάδουν με την αναπηρία 

τους. 

Όπως αναφέρει η Παπακωνσταντίνου, η πιο πρόσφατη πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών 

για την εισαγωγή σπουδαστών αφορούσε στο σχολικό έτος 2018-2019, σε άτομα 

ηλικίας 18 έως 58 ετών με αναπηρία άνω του 50% (Παπακωνσταντίνου, 2019).   

Εκτός από τις μονάδες του ΟΑΕΔ υπάρχουν στο πεδίο της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των ΑΜΕΑ διάφορα προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση 

και αποκατάσταση όχι μόνο όσον αφορά στους ενήλικες αλλά και σε εφήβους και 

σε πολλές περιπτώσεις σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία. Τα 

προγράμματα αυτά είναι κυρίως προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και προσφέρονται από διάφορα κέντρα κατάρτισης αλλά και ειδικά 

επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια. Πιο συγκεκριμένα από το έτος 2017-2018, τα 

ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια μετατράπηκαν  σε ενιαία ειδικά 

επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια που το άρθρο 48 του νόμου 4412/2016.  

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα εργαστήρια για την ειδική επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση τα οποία στην ουσία αποτελούν σχολικές μονάδες 

Δευτεροβάθμιας βαθμίδας Εκπαίδευσης. Η φοίτηση στα εργαστήρια αυτά είναι 

διετής και απευθύνονται κυρίως σε αποφοίτους των δημοτικών σχολείων γενικής 

και ειδικής εκπαίδευσης μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας τους. Τα άτομα που φοιτούν 

σε αυτά τα εργαστήρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του 

γενικού ακαδημαϊκού προγράμματος ή και διάφορες αναπηρίες. Η φοίτηση στα 

εργαστήρια αυτά μπορεί να καλύψει την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στο περιβάλλον της τάξης έχει προβλεφθεί η πρακτική άσκηση. Στην 
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τελευταία τάξη του εργαστηρίου γίνεται εστιάσει κυρίως την επαγγελματική 

εξειδίκευση των ατόμων που φοιτούν έχοντας σαν στόχο την εξοικείωση αυτών 

στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Ο βασικός στόχος των κέντρων αυτών είναι η παροχή διαφόρων υπηρεσιών 

σε άτομα τα οποία έχουν αντιμετωπίσουν κάποια αναπηρία, νοητική υστέρηση ή 

ακόμη και πολλαπλές αναπηρίες εμφανίζοντας παράλληλα προβλήματα 

ψυχολογικής και κοινωνικής φύσης. Έτσι παρέχονται προγράμματα υποστήριξης 

και πρώιμης διάγνωσης αλλά και ενημέρωση των ατόμων που έχουν να 

αντιμετωπίσουν μία αναπηρία. Επίσης ενημερώνονται ανάλογα και οι οικογένειές 

τους έτσι ώστε τα άτομα να μπορέσουν να ενσωματωθούν τον κοινωνικό ιστό και 

να εργαστούν με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

 Στη συνέχεια, πρέπει να αναφερθεί η λειτουργία των κέντρων δημιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, στα οποία 

αναπτύσσονται προγράμματα προ εγκληματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει 

προσδιοριστεί ότι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία 

είναι εκείνες οι μονάδες που απασχολούν διάφορα παιδιά που έχουν αναπηρία. Τα 

κέντρα αυτά έχουν δυναμικότητα 20 έως 25 ατόμων. Στις συγκεκριμένες μονάδες 

μπορούν να φοιτήσουν και έφηβοι με νοητική και κινητική αναπηρία.  

 

 Εν τέλει, λειτουργούν ορισμένα κοινωφελή η φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς στα πλαίσια των οποίων, στις 

περισσότερες περιπτώσεις ιδρύονται με την πρωτοβουλία των οικογενειών των 

ατόμων με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές έχουν ιδρυθεί από ιδιώτες 
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αλλά και διάφορους φορείς ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούν κατόπιν έκδοσης 

της σχετικής άδειας.  

 

 

4.2.3. Νομοθετικό πλαίσιο και κανονιστικές διατάξεις 

Η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

αποτελεί και απώτερο στόχο του συνταγματικού και κοινοβουλευτικού νομοθέτη. 

Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 4430/ 2016 

(Παπακωνσταντίνου, 2019), η κοινωνική ένταξη σχετίζεται με τη δημιουργία των 

απαραίτητων προϋποθέσεων της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή, και ειδικά των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες 

ομάδες, ήτοι των ατόμων που χρήζουν αυξημένης πρόνοιας για την κοινωνική τους 

ένταξη.  

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, υπάγονται στις  ευάλωτες 

ομάδες. Όπως αναφέρεται από τον Αμίτση, (2006), οι προσεγγίσεις στο πεδίο της 

κοινωνικής ένταξης αλλά και το σύνολο των πρωτοβουλιών αναφορικά με την 

προώθηση της έννοιας αυτής εξαρτώνται από την υιοθέτηση της έννοιας του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Βάσει του συγκεκριμένου προτύπου, ο κρατικός φορέας 

προσανατολίζεται στην προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ένταξης των 

ατόμων αυτών στους τομείς στους οποίους κρίνει ότι πρέπει να αποτρέψει τον 

αποκλεισμό τους. Έτσι, όπως προκύπτει η έννοια της κοινωνικής ένταξης και του 

κοινωνικού αποκλεισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. 
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Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων ο νομοθέτης 

προχωρά στη ρύθμιση της νομοθεσίας στο πεδίο της ίσης μεταχείρισης των 

ατόμων με αναπηρία αλλά και στην εξασφάλιση της εργασιακής τους 

ενσωμάτωσης. Τα άρθρα του συντάγματος στα οποία γίνεται αναφορά στην 

ισότητα των πολιτών αλλά και τίθενται ορισμένες κατευθυντήριες για την 

εργασιακή προστασία των ατόμων με αναπηρία είναι το άρθρο 4, το άρθρο 21, το 

άρθρο 22 και τέλος το άρθρο 25.  

Στα πλαίσια του άρθρου 4 (παράγραφος 1) ορίζεται ότι όλοι οι Έλληνες 

είναι ισότιμοι απέναντι στο νόμο. Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις του άρθρου 4 

κατοχυρώνεται η ουσιαστική και όχι τυπική ισότητα η οποία επιβάλλει την ωμή 

μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως των περιπτώσεων (Παπακωνσταντίνου, 2019). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος και η συνδρομή μιας αναπηρίας είναι 

στην ουσία ένα κριτήριο για τη διαφοροποίηση στα πλαίσια του οποίου 

στηρίζονται και όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του συντάγματος, όπως γίνεται 

παραδείγματος χάριν στο άρθρο 21, που στην ουσία επιβάλλει τις θετικές 

διακρίσεις, δηλαδή την πιο ευγενή μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία σε 

εύλογα επίπεδα. 

Στη συνέχεια, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 προβλέπεται ότι όλοι όσοι 

πάσχουν από κάποια νια τη σωματική ή πνευματική νόσο δικαιούνται ειδικής 

φροντίδας από το κράτος. Επίσης προβλέπεται ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

κάποια αναπηρία δικαιούνται να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την 

αυτονομία και την επαγγελματική τους ένταξη στη κοινωνική οικονομική και 

πολιτική ζωή της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 21 του συντάγματος έχει γίνει ρύθμιση των δικαιωμάτων για την ειδική 

κρατική φροντίδα των ατόμων τα οποία πάσχουν από κάποια ανίατη σωματική ή 
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πνευματική νόσο. Μέσα από τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

του άρθρου, παρέχεται η σχετική υπόδειξη προς το νομοθέτη αναφορικά με τη 

φροντίδα των ατόμων αυτών.  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές που τίθεται 

από την παράγραφο 2 του άρθρου 21, ο κρατικός φορέας έχει την υποχρέωση της 

αποχής από την αυθαίρετη κατάργηση ορισμένων διατάξεων που 

χρησιμοποιούνται για την προστασία αλλά και τη λήψη ευμενέστερη διατάξεων σε 

σημαντικούς τομείς, όπως είναι το υπαλληλικό, το εργατικό και το ασφαλιστικό 

δίκιο για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν μία αναπηρία (Παπακωνσταντίνου, 

2019). 

Στη συνέχεια, στο άρθρο 22 του συντάγματος ορίζεται ότι η εργασία είναι 

ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ότι προστατεύεται από το κράτος το οποίο μέριμνα 

για τη δημιουργία ορισμένων συνθηκών απασχόλησης του συνόλου των πολιτών. 

Το σύνολο των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του φύλου τους ή οποιαδήποτε άλλης 

διάκρισης, δικαιούνται ίσης αμοιβής για την εργασία που παρέχουν. Από τις  

διατάξεις του άρθρου 22 του συντάγματος γίνεται η θεμελίωση του κοινωνικού 

δικαιώματος στην εργασία, το οποίο θεωρείται το πιο σημαντικό κοινωνικό 

δικαίωμα. Μέσα από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 γίνεται ξεκάθαρη η 

υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει την εργασία στους πολίτες του 

(Παπακωνσταντίνου, 2019). Πιο συγκεκριμένα, το κράτος υποχρεούται να 

δημιουργήσει συνθήκες απασχόλησης για το σύνολο των πολιτών, δηλαδή να 

ακολουθεί την πολιτική της πλήρους απασχόλησης. 

Παρακάτω, το άρθρο 25 του συντάγματος ορίζει τα δικαιώματα των 

ανθρώπων ως άτομα και ως μέλη του κοινωνικού συνόλου καθώς και η αρχή του 

κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Το σύνολο των 

οργάνων του κρατικού φορέα έχουν την υποχρέωση της διασφάλισης της 
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ανεμπόδιστης και αποτελεσματικής άσκησης στους. Έτσι, μέσα από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 22 γίνεται η θεμελίωση των υποχρεώσεών του κρατικού 

φορέα αναφορικά με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης όλων των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε ατομικά και 

κοινωνικά δικαιώματα. Τέλος με το άρθρο 25 γίνεται εισαγωγή δύο βασικών 

αρχών, αυτή του κράτους δικαίου και αυτή του κοινωνικού κράτους.  

Εκτός των νόμων που αναφέρθηκαν παραπάνω, ψηφίστηκαν τρία πρόσφατα 

νομοθετήματα τα οποία συμπορεύονται με τις κατευθυντήριες αρχές του 

συντάγματος και αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό όσον αφορά στη θεμελίωση το 

μοντέλο προστασίας για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. πιο 

συγκεκριμένα, ο πρώτος νόμος είναι ο 4074/2012 (Παπακωνσταντίνου, 2019) για 

την κύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ο σκοπός της 

συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία.  

Η Ελλάδα, όπως και όλα τα υπόλοιπα κράτη του οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών που έχουν κυρώσει τη σύμβαση, έχουν αναλάβει γενικές υποχρεώσεις στο 

πεδίο της υιοθέτησης των κατάλληλων νομοθετημάτων αλλά και μέτρων για την 

εφαρμογή και προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Επίσης, 

μέσα από τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου προωθεί την κατάργηση όλων 

των διατάξεων που θεμελιώνουν τις διακρίσεις εις βάρος των ανθρώπων αυτών σε 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Στη συνέχεια, μέσα από τις διατάξεις του νόμου 4359/2016 θεμελιώνεται το 

δικαιωματικό μοντέλο για την προστασία και την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων 

με αναπηρία, ενώ ο τρίτος νόμος, ο 4488/ 2017 αναφέρεται στην προστασία του 
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δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία ενώ παράλληλα εισάγονται ορισμένες 

καινοτόμες ρυθμίσεις που έχουν σαν στόχο τους τρεις άξονες (Παπακωνσταντίνου, 

2019).  

Αρχικά, ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την ισότιμη μεταχείριση των 

ατόμων με αναπηρία αλλά και την πραγμάτωση της ουσιαστικής οικονομίας. Στη 

συνέχεια, ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη συνολική διευκόλυνση των ατόμων 

με αναπηρία σε καθημερινή βάση αλλά και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο 

σύνολο των πτυχών της ζωής. Τέλος ο τρίτος άξονας συμπεριλαμβάνει τη 

διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποια 

αναπηρία, έχοντας αυτό σαν στόχο τη δυνατότητα της πλήρους άσκησης αυτών 

από την πλευρά τους. 

4.3. Η ΕΕΚ των ΑΜΕΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο 

4.3.1. Τα προγράμματα ΕΕΚ των ΑμεΑ 

Το Βρετανικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση «κοινωνικού 

μοντέλου» στην ανάλυσή του σχετικά με το τι είναι η αναπηρία, ποιος θα πρέπει 

να θεωρείται ότι είναι ανάπηρος και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 

αντιμετώπισης των κενών στην ισότητα μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων 

χωρίς αναπηρία (Burchardt, 2005). 

Ένας από τους στόχους του των σχεδίων που εφαρμόζει η Βρετανική 

κυβέρνηση για την επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ είναι η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων και της 

οικονομίας, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, ευελιξίας και 

αποτελεσματικότητας. Τα οφέλη από την ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων 
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για τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την αναπηρία 

περιλαμβάνουν βελτιωμένο εισόδημα, υγεία και ευεξία καθώς και ευρύτερα 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.  Τα προγράμματα κατάρτισης για ΑμεΑ που 

αναπτύσσονται από την Βρετανική κυβέρνηση ακολουθούν κάποιες βασικές αρχές 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω (HSCIC, 2015):  

 Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την κάλυψη των 

αναγκών των νέων ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Έμφαση στην καινοτόμο διδακτική πρακτική χωρίς 

αποκλεισμούς και στην άρση των εμποδίων στη μάθηση. 

 Εξατομικευμένη υποστήριξη. 

 Υποστήριξη προετοιμασίας για την ενηλικίωση. 

 Αποτελεσματική έγκαιρη δέσμευση των εργοδοτών και 

έμφαση στη μάθηση που βασίζεται στην εργασία. 

 Υψηλές προσδοκίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένους τομείς για συνεχή εστίαση και 

βελτίωση. Αυτοί περιλαμβάνουν: 

 Δημιουργία δίκαιης και αποτελεσματικής χρηματοδότησης 

για σπουδαστές με τις υψηλότερες ανάγκες. 

 Επένδυση στην ανεξαρτησία των παιδιών ηλικίας 19 έως 25 

ετών. 

 Εξατομικευμένη εκπαίδευση σταδιοδρομίας, συμβουλές και 

καθοδήγηση. 

 Αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης. 
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Επίσης, υπάρχουν ειδικές συστάσεις για τις κυβερνήσεις, τους παρόχους 

εκπαίδευσης και τους εργοδότες. 

Η αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑμεΑ 

έχει κεντρική σημασία για την παροχή στους ανθρώπους που έχουν αναπηρία από 

την παιδική ηλικία ή την ενήλικη ζωή τους τις πιθανότητες ζωής να τους 

στηρίξουν και να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Η συμμετοχή αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την 

ευημερία των ατόμων, αλλά και για την υγεία και την ευημερία της βρετανικής 

κοινωνίας και της οικονομίας (Gov.uk, 2017). 

Το μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση έχει πολλά διδάγματα που μπορεί να ισχύουν σε άλλες χώρες 

(DWP, 2013) .Επίσης, το πρόγραμμα έχει πολλά να μάθει από την εμπειρία άλλων 

χωρών. 

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων και της οικονομίας, μέσω 

υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης και αποτελεσματικής παροχής. Ένα σημαντικό 

αποτέλεσμα της αποτελεσματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι η ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας των ατόμων, ιδιαίτερα για τους νέους και τις μειονεκτούσες 

ομάδες. 

Αυτό εκφράζεται στους Στόχους του Αειφόρου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα οι 

στόχοι αναφέρουν ότι έως το 2030, θα εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ των δύο 

φύλων στην εκπαίδευση και να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση όλων των επιπέδων 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τους ευάλωτους, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των αυτοχθόνων πληθυσμών και 
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των παιδιών σε ευάλωτες καταστάσεις. Επίσης αναφέρεται ότι θα υπάρξει πλήρης 

και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλες τις γυναίκες και τους 

άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ατόμων με αναπηρίες, και ίση 

αμοιβή για εργασία ίσης αξίας (Gov.uk, 2017).  

Τα οφέλη από την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων για τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν εμπόδια που συνδέονται με την αναπηρία περιλαμβάνουν 

βελτιωμένο εισόδημα και υγεία και ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. 

Για παράδειγμα, η στήριξη σε απασχόληση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (SEN) θα μπορούσε να αυξήσει το εισόδημά τους κατά 55-95% και να 

μειώσει το κόστος για τους φορολογούμενους κατά περίπου £ 170.000 (NAO, 

2011). Υπάρχουν επίσης άμεσα οικονομικά οφέλη για την τοπική αρχή, για 

παράδειγμα μειωμένο κόστος κοινωνικής φροντίδας ενηλίκων. Το 2016, το 

Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι στην ηλικιακή ομάδα 18-64 ετών, οι μεγαλύτερες 

δαπάνες αφορούσαν την υποστήριξη της μάθησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (£ 

4,61 δισ., Ήτοι το 70% όλων των δαπανών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, £ 1.359 

ανά άτομο την εβδομάδα για άτομα ηλικίας 18-64 ετών, που ισοδυναμούν με £ 

70.668 ανά άτομο ετησίως) έναντι άλλων αναγκών (π.χ. υποστήριξη σωματικής 

και ψυχικής υγείας).  

Η βρετανική κυβέρνηση παρατήρησε ότι σε πολλές χώρες οι κυβερνήσεις 

ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την αντιμετώπιση ζητημάτων ένταξης στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων μεταρρύθμισης της τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλή εμπειρία στο 

σχεδιασμό προγραμμάτων στο πεδίο της ένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης 

των ΑμεΑ και έχει εντοπίσει τις βασικές αρχές των αποτελεσματικών 

προσεγγίσεων.  
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Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο έχουν εντοπισθεί εδώ και πολλά χρόνια και οι πρόσφατες νομοθετικές 

και πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το 

μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι νέοι. Επίσης, είναι γνωστό ότι τα νεαρά 

άτομα με αναπηρία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετα και σύνθετα 

μειονεκτήματα που σχετίζονται με το φύλο τους, το θρησκευτικό τους υπόβαθρο 

και τον τύπο και το εύρος των μειονεκτουσών φραγμών που αντιμετωπίζουν.  

 

 

4.3.2. Φορείς παροχής ΕΕΚ για ΑμεΑ 

Στα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας, της Βόρειας 

Ιρλανδίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας, οι δεξιότητες επαγγελματική κατάρτισης 

διδάσκονται μέσω μιας σειράς οργανισμών  που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

αυτόν. Οι κύριοι οργανισμοί που προσφέρουν δεξιότητες είναι (Gov.uk, 2017): 

Κολέγια - παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα διαφορετικών δεξιοτήτων και 

συχνά με συνδέσεις με σχολεία για την υποστήριξη των νεότερων μαθητών από 

την ηλικία των 14 ετών. Επίσης, υποστηρίζουν τους εργοδότες στην ανάπτυξη της 

μαθητείας στο χώρο εργασίας και παρέχουν επίσης ευρύτερη κατάρτιση 

δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα. 

Οι εργοδότες - πολλοί από τους οποίους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης και 

απασχόλησης, συχνά μέσω μαθητείας. 

Ανεξάρτητοι φορείς παροχής κατάρτισης - οι οποίοι παρέχουν ένα φάσμα 

δεξιοτήτων, αλλά συνήθως με επίκεντρο τα επαγγελματικά ειδικά στοιχεία, 
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παρέχοντας ευρύτερη κατάρτιση στις δεξιότητες όσον αφορά την 

απασχολησιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας.  

Τα σχολεία - τα οποία παρέχουν μια σειρά από βασικές δεξιότητες και 

ορισμένα επαγγελματικά μαθήματα, ειδικά για μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών.  

Πανεπιστήμια - για μαθητές που συνήθως αρχίζουν την ηλικία των 18 ετών, 

παράλληλα με τις ακαδημαϊκές και ανώτερες τεχνικές και επαγγελματικές 

δεξιότητες, τα πανεπιστήμια παρέχουν επίσης βασικές δεξιότητες και 

επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην επιχειρηματικότητα και την 

απασχολησιμότητα. 

Διάφοροι τομείς της οικονομίας έχουν κρατικά χρηματοδοτούμενα 

Συμβούλια Τομέων Δεξιοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων 

δεξιοτήτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές οργανώσεις εργάζονται παράλληλα με 

τους παρόχους μάθησης για την παροχή δεξιοτήτων.  

Η πρόσφατη καινοτομία στον τομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των ΑμεΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλάμβανε την ενθάρρυνση μιας 

σειράς νέων συνεργατικών συμφωνιών μεταξύ παρόχων μάθησης για την 

προσφορά εναλλακτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για νέους ηλικίας 14 έως 19 

ετών. Αυτό περιλαμβάνει (Natspec, 2016):  

Πανεπιστημιακά Τεχνικά Κολλέγια (UTC), τα οποία προσφέρουν μια νέα 

προσέγγιση στη σχολική εκπαίδευση για παιδιά ηλικίας 14-19 ετών. Αυτά δίνουν 

στους σπουδαστές την ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα ίδρυμα που ειδικεύεται σε 

μια συγκεκριμένη βιομηχανία και είναι εξοπλισμένο με υψηλά πρότυπα. 

Χρηματοδοτούνται από πανεπιστήμια και συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία. 

Παρέχουν μια πρωτοποριακή, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που συνδυάζει την 
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τεχνική, πρακτική και ακαδημαϊκή μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν 

στους φοιτητές μια εναλλακτική λύση από το παραδοσιακό  πρόγραμμα σπουδών 

GCSE και A Level Curriculum. Τα UTC επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη 

μάθηση στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (Natspec, 

2018). 

Τα κολέγια καριέρας είναι ξεχωριστά ιδρύματα, με χορηγία από το Edge 

Foundation και Helping Hands, για να προσφέρουν μια πολύ πρακτική 

επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση σχεδιασμένη να εξοπλίζει τους νέους με τις 

δεξιότητες για να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία.  

Τα εθνικά κολέγια είναι κέντρα κατάρτισης υψηλής τεχνολογίας που 

αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 

ειδικευμένους ανθρώπους σε βιομηχανίες που είναι κρίσιμες για την οικονομική 

ανάπτυξη. Αυτές θα επικεντρωθούν σε κλάδους όπως ο σιδηροδρομικός τομέας 

μεγάλης ταχύτητας, το πυρηνικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πυρηνικής 

ενέργειας, οι ψηφιακές δεξιότητες και οι δημιουργικές βιομηχανίες, στο πλαίσιο 

μιας δημόσιας επένδυσης ύψους 80 εκατομμυρίων λιρών από την κυβέρνηση 

(Natspec, 2018). 

Ορισμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως το The Princes Trust, το 

Ίδρυμα Sainsbury και οι επιχειρήσεις στην Κοινότητα, παρέχουν υποστήριξη σε 

σχολεία, κολέγια και εκπαιδευόμενους μεμονωμένα.  

4.3.3. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και 

κανονιστικές διατάξεις 

Το 2010 ο νόμος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας στη Βόρειο Ιρλανδία 

επιχειρεί να υιοθετήσει μια προσέγγιση κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία, 
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εστιάζοντας στην πρόληψη των διακρίσεων και την αντιμετώπιση της ανισότητας, 

αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι απαραίτητο να καθοριστεί ποιος θα 

μπορούσε να είναι επιλέξιμος για ό, τι περιγράφεται ως "λογικές προσαρμογές" τη 

νομοθεσία. Ο ορισμός του ατόμου με αναπηρία για τους σκοπούς του νόμου 

συνεπώς περιλαμβάνει ένα στοιχείο λειτουργίας σε σχέση με τον κανόνα ή τον 

μέσο όρο (Gov.uk, 2018). 

Αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για την εκτίμηση του 

αριθμού των ατόμων που θεωρεί ότι είναι «ΑμεΑ» και βάσει αυτού του ορισμού 

συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία όπως το ποσοστό απασχόλησης ατόμων με 

αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία. Ο νόμος για την ισότητα 2010 εφαρμόζεται 

στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Χρησιμοποιεί έναν λειτουργικό ορισμό 

για να ορίσει τα άτομα που θεωρούνται «άτομα με ειδικές ανάγκες» για τους 

σκοπούς του Νόμου: όποιος έχει «σωματική ή ψυχική βλάβη που έχει σημαντική 

και μακροπρόθεσμη δυσμενή επίδραση στην ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί τις 

καθημερινές του δραστηριότητες" (Gov.uk, 2018).  

Στη Βόρειο Ιρλανδία, ο νόμος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας του 1995, 

όπως τροποποιήθηκε, παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο. Χρησιμοποιεί τον ίδιο 

ορισμό της αναπηρίας, όπως και ο νόμος για την ισότητα.  

Μια σειρά παροχών κοινωνικής ασφάλισης χρησιμοποιούν διαφορετικές 

δοκιμές που σχετίζονται με την υγεία ή την εξασθένιση της λειτουργίας για να 

καθορίσουν εκείνα τα άτομα που θεωρείται ότι έχουν περιορισμένη ικανότητα για 

εργασία. Επίσης, για τα προσδιορίσουν εκείνα τα άτομα που έχουν ένα βαθμό 

αναπηρίας που προκαλείται από βλάβη στο χώρο εργασίας ή ακόμη και ληφθείσα 
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αγωγή, τα άτομα που αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα στην απόκτηση εργασία ή 

που είναι "ουσιαστικά και μόνιμα άτομα με ειδικές ανάγκες" (Gov.uk, 2018).  

Ο νόμος περί ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηρίας στην Αγγλία, 

τη Σκωτία και την Ουαλία και το διάταγμα περί ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

και αναπηρίας (Βόρεια Ιρλανδία) 2005 δίνουν στα άτομα με αναπηρίες τα 

δικαιώματα να μην υφίστανται διακρίσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

(Gov.uk, 2018). 

Σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους και τους σχετικούς κώδικες πρακτικής, 

ένα παιδί ή ένας νέος έχει κάποια αναπηρία αν αντιμετωπίζει μαθησιακές 

δυσκολίες ή αναπηρίες που απαιτούν ειδική εκπαίδευση για τον ίδιο (Gov.uk, 

2018). Ένα παιδί που βρίσκεται σε ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή ένας 

νέος έχει μαθησιακή δυσκολία ή αναπηρία αν αυτός ή αυτή:  

 έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία στη μάθηση από την 

πλειοψηφία άλλων ατόμων της ίδιας ηλικίας.  

 έχει αναπηρία που τον / την εμποδίζει ή παρεμποδίζει να 

κάνει χρήση εγκαταστάσεων γενικά παρεχόμενων για άλλα παιδιά της ίδιας 

ηλικίας σε κανονικά σχολεία ή σε κολλέγια 

Πολλά παιδιά και νέοι που είναι ΑμεΑ ενδέχεται να εντάσσονται στην 

ομάδα που δημιουργεί ο ορισμός αναπηρίας στον νόμο περί ισότητας του 2010 και 

στον νόμο περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας του 1995 (όπως τροποποιήθηκε στη 

Βόρεια Ιρλανδία) - δηλαδή: "σωματική ή ψυχική βλάβη που έχει μακροπρόθεσμες 

και σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ικανότητά τους να εκτελούν 

καθημερινές δραστηριότητες" (Gov.uk, 2018). 
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Αυτός ο ορισμός σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι με αισθητικές διαταραχές 

όπως αυτές που επηρεάζουν την όραση ή την ακοή, οι συνθήκες ψυχικής υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, και οι μακροπρόθεσμες παθήσεις όπως ο 

διαβήτης, η επιληψία και ο καρκίνος θα θεωρούνται άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο  καθιστά 

παράνομο για ένα σχολείο ή άλλο εκπαιδευτικό φορέα να μεταχειρίζεται τους 

φοιτητές με αναπηρία λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό. Αυτό 

περιλαμβάνει (Gov.uk, 2018): 

 Άμεση διάκριση, για παράδειγμα άρνηση εισδοχής σε 

φοιτητή λόγω αναπηρίας 

 έμμεση διάκριση, για παράδειγμα η παροχή εντύπων αίτησης 

σε ένα σχήμα που μπορεί να μην είναι προσβάσιμο 

 Διακρίσεις λόγω αναπηρίας, π.χ. παρεμπόδιση του φοιτητή με 

αναπηρία να βγαίνει έξω κατά τη διάρκεια διαλλειμάτων  

 παρενόχληση, για παράδειγμα ένας δάσκαλος που φωνάζει σε 

έναν φοιτητή με αναπηρία, επειδή δεν προσέχει όταν η αναπηρία του δεν 

του επιτρέπει να συγκεντρώνεται εύκολα 

 θυματοποίηση, για παράδειγμα, αναστολή φοίτησης ενός 

μαθητή με αναπηρίες, επειδή έχει παραπονεθεί για παρενόχληση.  

Μια βασική διάταξη του νόμου περί ισότητας του 2010 και του νόμου περί 

διακρίσεων λόγω αναπηρίας του 1995 είναι η αιτία της αδυναμίας να γίνουν 

μεγάλες προσαρμογές έτσι ώστε να αποφευχθούν οι διακρίσεις.  

Ένας φορέας παροχής εκπαίδευσης έχει καθήκον να προβεί σε «εύλογες 

προσαρμογές» για να εξασφαλίσει ότι οι σπουδαστές με ειδικές ανάγκες δεν 
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αντιμετωπίζουν ουσιαστικά μειονεκτήματα. Ένας εργοδότης έχει το ίδιο καθήκον 

να κάνει προσαρμογές για τους εργαζόμενους. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν την παροχή επιπλέον υποστήριξης και βοηθημάτων (όπως ειδικοί 

εκπαιδευτικοί ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

Η νομοθεσία απαιτεί επίσης από τους εργοδότες να προβαίνουν σε λογικές 

προσαρμογές που θα εξαλείψουν τα εμπόδια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που 

επιδιώκουν να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας. Οι περισσότερες 

προσαρμογές του χώρου εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι φθηνές - 

κατά μέσο όρο μια προσαρμογή κοστίζει μόλις £ 75 (Gov.uk, 2018). Είναι 

σημαντικές και οι προσαρμογές των πολιτικών και των διαδικασιών μιας εταιρείας 

που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των εμποδίων για τη συγκεκριμένη ομάδα 

ατόμων που αναζητούν εργασία.  

Ένας εργοδότης που δεν κάνει «εύλογες προσαρμογές» για έναν υποψήφιο ή 

έναν υπάλληλο με αναπηρία είναι μια από τις μορφές διακρίσεων αναπηρίας που 

εξετάζονται πιο συχνά από τα δικαστήρια. Εάν οι προσαρμογές είναι «λογικές», ο 

εργοδότης πρέπει να τους εξασφαλίσουν ότι ο χώρος εργασίας ή οι πρακτικές τους 

δεν θέτουν σε μειονεκτική θέση έναν υποψήφιο ή έναν υπάλληλο με αναπηρία που 

βρίσκεται ήδη στον οργανισμό. 

Παραδείγματα λογικών προσαρμογών περιλαμβάνουν την παροχή 

προπονητών εργασίας, υποστηρικτών, προσβάσιμων πληροφοριών και 

προσαρμογές στις διαδικασίες πρόσληψης. 

Όλα τα προσχολικά ιδρύματα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα κρατικά 

σχολεία, τα κολλέγια και οι τοπικές αρχές πρέπει να προσπαθούν να εντοπίσουν 
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και να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των παιδιών και των νέων που έχουν «ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες».  

Εάν κάποιος έχει σχέδιο εκπαίδευσης, υγείας και φροντίδας ή μια δήλωση 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αυτά πρέπει να αναθεωρούνται ετησίως. Από το 

9ο έτος, το παιδί περνά μια διαδικασία ολοκληρωμένης αξιολόγησης για να 

καταλάβει ποια υποστήριξη θα χρειαστεί για να τα προετοιμάσει για την 

ενηλικίωση. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες ενδέχεται 

να είναι επιλέξιμα για (Gov.uk, 2018): 

 Υποστήριξη για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες - υποστήριξη που παρέχεται στο σχολείο, όπως λογοθεραπεία  

 σχέδιο εκπαίδευσης, υγείας και φροντίδας (EHC) - ένα σχέδιο 

φροντίδας για παιδιά και νέους ηλικίας έως 25 ετών που έχουν πιο σύνθετες 

ανάγκες 

Οι μεταρρυθμίσεις για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες που θεσπίστηκαν με το νόμο για τα παιδιά και την οικογένεια (Act  

2014) έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας και στα αποτελέσματα 

που θα επηρεάσουν τον τρόπο ζωής ενός παιδιού ή ενός νεαρού ατόμου, τη ζωή 

του και την εργασία του. 

Ο νόμος προβλέπει: 

 μια ξεκάθαρη και διαφανή «τοπική προσφορά» υπηρεσιών σε 

θέματα εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας με παιδιά, νέους και 

γονείς που συμμετέχουν στην προετοιμασία και την αναθεώρησή της  
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 όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που 

αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία και την περίθαλψη  

 Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση, η Υγεία και η Φροντίδα 

(EHC) σχεδιάζει να αντικαταστήσει τις Εκπαιδευτικές Δυσκολίες (LDA) με 

την επιλογή Προσωπικού Προϋπολογισμού για οικογένειες και νέους  

 τα νέα θεσμικά δικαιώματα για τους νέους στην περαιτέρω 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να φοιτήσουν σε ένα 

συγκεκριμένο ίδρυμα 

 μεγαλύτερη εστίαση στην προετοιμασία για την ενηλικίωση, 

συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου σχεδιασμού για τη μετάβαση στην 

αμειβόμενη απασχόληση και την ανεξάρτητη διαβίωση. 

4.4. Η ΕΕΚ των ΑΜΕΑ στη Σουηδία  

4.4.1. Τα προγράμματα ΕΕΚ για ΑμεΑ στη Σουηδία 

Στη Σουηδία, οι φορείς για την παροχή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες προτείνεται για εκείνα τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

κάποιου είδους αναπηρίας (Jerlinder & Danermark, 2010). Θα πρέπει να 

διενεργούνται αξιολογήσεις ψυχολογικής, παιδαγωγικής, ιατρικής και κοινωνικής 

φύσης, προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα άτομο πρέπει να παρακολουθήσει 

ειδικό σχολείο (Jerlinder & Danermark, 2010). Το σχολείο προσφέρει στους 

φοιτητές τρία διαφορετικά προγράμματα που καλύπτουν μια τετραετή περίοδο: 

εθνικά προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και μεμονωμένα 

προγράμματα. 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Σουηδία χαρακτηρίζεται 

από υψηλή συμμετοχή. Πάνω από το 98% των ατόμων που ολοκληρώνουν την 
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υποχρεωτικής φοίτησης προχωρούν άμεσα στο ανώτερο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και οι μισοί περίπου εισέρχονται στην αρχική επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Όλα τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης προσφέρουν 

την ευκαιρία να συνεχίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και υπάρχει ένα καλά 

ανεπτυγμένο σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων που επιτρέπει σε όσους δεν 

ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική ή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να  

συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους μετά την ηλικία των 19 ετών.  

Η πολιτική για την ΕΕΚ στη Σουηδία έχει γενικά προσανατολιστεί στη 

βελτίωση της πρόσβασης και της ισότητας στην ΕΕΚ. Η έμφαση δίνεται 

περισσότερο στις μικρές αλλαγές παρά στη ριζική και γενική μεταρρύθμιση, αλλά 

υπάρχει γενική συμφωνία ότι το επίπεδο της ΕΕΚ πρέπει να αυξηθεί για να 

προσελκύσει περισσότερους μαθητές, από το σύνολο τους πληθυσμού και ακόμη 

και από τις ευπαθείς ομάδες. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα προγράμματα αρχικής 

κατάρτισης πρέπει να επιτρέπουν σε όσους δεν προτίθενται να συνεχίσουν την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση να επικεντρωθούν περισσότερο στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και στην κατάρτιση βάσει της εργασίας. Αναμένεται ότι 

οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού των ατόμων που 

ολοκληρώνουν τις σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διατηρώντας το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν 

το μεγάλο φορτίο γενικών / ακαδημαϊκών θεμάτων. 

Τα μεμονωμένα προγράμματα περιλαμβάνουν δραστηριότητες 

επαγγελματικής κατάρτισης ή κατάρτισης για άτομα με σοβαρή διανοητική 

αναπηρία. Οι επιλογές μετά το φορέα παροχής δευτεροβάθμιάς εκπαίδευσης 

ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Ωστόσο, ο φορέας αυτός δίνει τα απαραίτητα 

προσόντα στους μαθητές έτσι ώστε αυτοί να εγγραφούν σε περαιτέρω σπουδές, για 
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παράδειγμα, σε δημοτικά γυμνάσια, τα οποία είναι ιδρύματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων που παρέχουν μαθήματα και κύκλους σπουδών. Ωστόσο, ο φορέας δεν 

μπορεί να μετατρέψει τα άτομα αυτά σε άτομα τα οποία μπορούν να 

παρακολουθήσουν τη μετά-δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Σουηδία. Μια άλλη 

επιλογή είναι η εξεύρεση απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Το 2015, το 68% 

των ατόμων με αναπηρία στη Σουηδία εργαζόταν, σε σύγκριση με το 84% του 

γενικού πληθυσμού. Από αυτούς με αναπηρία και μειωμένη ικανότητα εργασίας, ο 

αριθμός ήταν 62%. 

Παρόμοια πρότυπα επιβεβαιώνονται από διάφορες στατιστικές. Εκτός από 

Tideman (2015) που διαπίστωσε ότι απασχολούνταν 22,4% των νέων ενηλίκων με 

νοητική αναπηρία, υπάρχουν λίγες εθνικές στατιστικές που δείχνουν σαφώς την 

εκπροσώπηση ατόμων με νοητική αναπηρία στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν 

πολύπλευρα εμπόδια για την απόκτηση απασχόλησης, όπως η αρνητική 

συμπεριφορά των εργοδοτών και η έλλειψη προσαρμογής στο χώρο εργασίας. 

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει τόσο τους ατομικούς όσο 

και τους περιβαλλοντικούς φραγμούς, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης 

συστημάτων υποστήριξης (Lövgren, Herrmann & Feekings, 2016). Αναγνωρίζεται 

επίσης ότι η απασχόληση μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους, με αποτέλεσμα να 

τίθεται υπό αμφισβήτηση η ιδανικοποίηση της απασχόλησης. Η τρίτη επιλογή, 

μετά τους φορείς παροχής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η συμμετοχή σε 

καθημερινή δραστηριότητα, η οποία αποτελείται από προγράμματα αμειβόμενων 

ημερών και είναι μία από τις δέκα υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του 

Σουηδικού νόμου LSS (LSS 1993: 387). Τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν 

δικαίωμα σε καθημερινή δραστηριότητα, η οποία σύμφωνα με το Εθνικό 

Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας (2008) έχει ως στόχο να προσφέρει ευκαιρίες για 



 

83 

 

σημαντικές δραστηριότητες και να ενισχύσει τις δυνατότητες για μελλοντική 

απασχόληση. Ένα ποσοστό ατόμων σε καθημερινή δραστηριότητα έχει τόσο την 

ικανότητα όσο και την επιθυμία να ασχοληθεί με άλλο επάγγελμα, αλλά η 

καθημερινή δραστηριότητα σπάνια οδηγεί στην απασχόληση.  

Τα άτομα με νοητική αναπηρία που χρειάζονται υποστήριξη έχουν δικαίωμα 

σε διάφορες υπηρεσίες. Εκτός από την καθημερινή δραστηριότητα, το LSS 

προσφέρει και άλλες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες που στοχεύουν στην 

παροχή υποστήριξης στην καθημερινή ζωή και στην προώθηση της συμμετοχής. 

Αυτές περιλαμβάνουν την επαφή με διάφορα πρόσωπα, συνοδευτικές υπηρεσίες 

και διάφορες μορφές σύντομης και μακροχρόνιας διαμονής. Τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας για LSS χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες αναπηρίας, το πρώτο από 

τα οποία περιλαμβάνει την πνευματική αναπηρία (National Board of Health and 

Welfare 2015). 

Υπάρχουν διάφορες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης στη Σουηδία, 

ορισμένες από τις οποίες είναι ειδικές για την ύπαρξη αναπηρίας, ενώ άλλες είναι 

γενικότερες. Οι μακροπρόθεσμες επιδοτήσεις, γνωστές ως αποζημίωση 

δραστηριότητας, μπορούν να καταβληθούν σε άτομα με μειωμένη ικανότητα 

εργασίας λόγω αναπηρίας από την ηλικία των 19 ετών (Social Insurance Agency 

2016). Μετά την ηλικία των 30 ετών, αυτές οι μακροπρόθεσμες επιδοτήσεις 

αναφέρονται ως αποζημίωση ασθενείας. Τα άτομα που συμμετέχουν σε 

προγράμματα ένταξης την αγορά εργασίας με στόχο την ενεργοποίησή τους στο 

εργατικό δυναμικό και ενδέχεται να είναι επιλέξιμα για επιχορηγήσεις κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. Τα άτομα που είχαν προηγουμένως εργασία αλλά 

είναι άνεργα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίδομα ανεργίας. Άλλες γενικές 

υποχωρήσεις περιλαμβάνουν τις γονικές παροχές κατά τη φροντίδα των παιδιών 
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και την κοινωνική βοήθεια που παρέχει προσωρινή οικονομική ενίσχυση. Τόσο οι 

υπηρεσίες LSS όσο και η οικονομική στήριξη μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος 

του δικτύου κοινωνικής ασφάλισης που διατίθεται σε άτομα με αναπηρία.  

4.3.2. Φορείς παροχής ΕΕΚ για ΑμεΑ 

Μια μέθοδος που ήταν επιτυχής σε πολλά σουηδικά έργα ήταν η εφαρμογή 

της υποστηριζόμενης απασχόλησης. Η μέθοδος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 10 

χρόνια και έχει αξιολογηθεί αρκετές φορές. Οι περιπτώσεις αξιολόγησης έδειξαν 

ότι η μέθοδος είναι αποτελεσματική (Antonson, 2002). Η επίτευξη της 

απασχόλησης, η απασχόληση και η διατήρησή της, είναι τρεις προβληματικές 

φάσεις για τη σύνθετη διαδικασία της εγκατάστασης των ατόμων με αναπηρία 

στην αγορά. Η «επίτευξη απασχόλησης» σημαίνει ότι το άτομο είναι ενεργό, και 

ίσως με κάποιο είδος βοήθειας και υποστήριξης, αποκτά την ικανότητα για την 

εργασία. Το άτομο έχει με δική του ενέργεια και κίνητρο δείξει ενδιαφέρον και σε 

πολλές περιπτώσεις έχει εκπαιδευτεί και μπορεί ακόμη να δείξει και άλλα 

προσόντα. Απαιτείται επίσης περίοδος επαγγελματικής κατάρτισης για την 

προετοιμασία της εισόδου στην αγορά εργασίας. 

"Να απασχολείται" ένα άτομο που είναι ΑμεΑ σημαίνει ότι ένας εργοδότης 

απασχολεί άτομο αυτό και κατά κανόνα λαμβάνει για την απασχόληση του ατόμου 

μια επιδότηση από την κυβέρνηση. Το άτομο απασχολείται τώρα και δεν είναι 

πλέον σε εκπαίδευση για δουλειά. Αλλά μπορεί να αξιολογηθεί. Το έργο που 

εκτελεί το άτομο είναι μια απαραίτητη δουλειά που πρέπει να γίνει σε έναν τόπο 

απασχόλησης και που θα μπορούσε να εκτελεστεί από ένα άτομο χωρίς αναπηρία.  

"Για να διατηρήσει μια απασχόληση" το άτομο με αναπηρία, σημαίνει ότι το 

άτομο συνεχίζει να θέλει να εργαστεί και θεωρεί τον εαυτό του ικανό να εργαστεί. 
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Σημαίνει επίσης ότι ο εργοδότης προστατεύει τον εργαζόμενο και μέσα στο άτομο, 

βλέπει ένα σημαντικό πρόσωπο για την εργασία, την ποιότητα της εργασίας και 

για το εργασιακό περιβάλλον στον τόπο εργασίας. Ο εργαζόμενος με αναπηρία 

καθώς οι άλλοι υπάλληλοι μπορούν μέσω της σύμβασής του να λάβουν αύξηση 

μισθού, να λάβουν τη δυνατότητα κατάρτισης ή εκπαίδευσης για να αυξήσουν την 

ικανότητα και την ανάπτυξη μέσω της απασχόλησης. Το πρόσωπο είναι τώρα 

"όπως όλοι οι άλλοι", υπάρχει περιγραφή εργασίας και τίτλος επαγγέλματος. Είναι 

φυσικό μέρος της ομάδας, ένας συνάδελφος όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. 

Η μέθοδος της υποστηριζόμενης απασχόλησης ασκείται με μεγάλη επιτυχία 

στη Misa AB στη Στοκχόλμη, καθώς και στο Ίδρυμα The Activa και στο 

πρόγραμμα αποκατάστασης του γραφείου απασχόλησης (έργο SISUS) στο Orebro. 

Μέσα από τη στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των τριών οργανισμών και του 

Σουηδικού Ινστιτούτου για την Έρευνα για την Αναπηρία στο Πανεπιστήμιο του 

Orebro, η απασχόληση αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε. 

Η Misa σημαίνει "Μέθοδος ανάπτυξης, ατομική υποστήριξη, συμμετοχή 

στην κοινωνία και συμπάθεια στην εργασία" και η Misa AB προσφέρει 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία σε άτομα που έχουν αποκτήσει 

εμπόδια στην εργασία. Ο στόχος είναι να δοθεί ατομική υποστήριξη στην εργασία, 

για παράδειγμα με τη μορφή αποκατάστασης, χαρτογράφησης των εργασιακών 

ικανοτήτων και καθημερινής κατάρτισης για το άτομο που έχει αποκτήσει εμπόδια 

στην εργασία. Η Misa AB λαμβάνει αποστολές από τους δήμους σύμφωνα με το 

νόμο περί υποστήριξης και εξυπηρέτησης ατόμων με ορισμένες λειτουργικές 

δυσλειτουργίες (LSS 1993) και του νόμου για τις κοινωνικές υπηρεσίες (SoL). Η 

εταιρεία έχει 110 υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 μονάδες στο Misa 

AB. Οι μονάδες εξειδικεύονται ανάλογα με τα διάφορα εμπόδια στην εργασία. 
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Το ίδρυμα Activa βρίσκεται στο νομό του Orebro και διαθέτει 29 

υπαλλήλους και δραστηριότητες στους δώδεκα δήμους του νομού. Το ίδρυμα 

προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε ανέργους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Βοηθούν τον αιτούντα να βρει μόνιμη 

απασχόληση ή κατάρτιση και εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να φτάσει 

σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτούντες αποστέλλονται στο ίδρυμα 

από το τοπικό ασφαλιστικό γραφείο, τις κοινωνικές υπηρεσίες ή την υπηρεσία 

απασχόλησης, όπου διεξάγεται διαδικασία διαβούλευσης. Τα άτομα με αναπηρία 

μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το ίδρυμα, αλλά το ίδρυμα μπορεί να 

προσφέρει βοήθεια μόνο εάν μια από τις προαναφερόμενες αρχές έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή τους. 

Ο SAMHALL είναι ένας κρατικός όμιλος εταιρειών που είναι υπεύθυνος 

για την πλειοψηφία της προστατευόμενης απασχόλησης στη Σουηδία. Ιδρύθηκε 

βάσει του νόμου περί προστατευόμενης απασχόλησης (1980) και έγινε εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης το 1992. Αποτελείται από 24 νομικά ιδρύματα που 

παρέχουν απασχόληση σε άτομα με αναπηρία από 800 εργασιακούς χώρους σε 300 

τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων 

εργαστηρίων κατάρτισης. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στη βιομηχανία 

(60%) και στις υπηρεσίες (40%). Η νομοθεσία ορίζει ότι το 40% των εργαζομένων 

του SAMHALL πρέπει έχουν σοβαρή αναπηρία. Εκτός από τους κανόνες εργασίας 

της αγοράς εργασίας, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν στήριξη και εκπαίδευση για 

προσωπική ανάπτυξη. Το 2001, ο SAMHALL απασχολούσε 26.500 άτομα, εκ των 

οποίων το 93% είχε κάποια μορφή αναπηρία. Ο SAMHALL απέφερε έσοδα ύψους 

8,5 δισ. SEK (927 εκατ. Ευρώ) το 2002, εκ των οποίων το ήμισυ προήλθε από την 

κεντρική κυβέρνηση και το ήμισυ από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η 
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επιδότηση από την κεντρική κυβέρνηση καλύπτει το 85-90% των μισθών που 

καταβάλλονται στους εργαζομένους. Η αποκατάσταση είναι επίσης ένας 

σημαντικός στόχος και υπάρχει ένας στόχος να μεταφέρεται κάθε χρόνο το 5% του 

εργατικού δυναμικού στην ανοικτή αγορά εργασίας. Το 2001, το 5,7% του 

εργατικού δυναμικού μεταφέρθηκε σε θέσεις εργασίας στην ανοιχτή αγορά 

εργασίας (Dempsey & O’Brien, 2004). 

Προστατευμένη εργασία στον δημόσιο τομέα (Offentligt Skyddat Arbete, 

OSA) Το πρόγραμμα αυτό εισήχθη το 1985 και απευθύνεται κυρίως σε άτομα με 

κοινωνικο-ιατρικές και ψυχιατρικές αναπηρίες. Οι άνθρωποι τοποθετούνται σε 

θέσεις εργασίας κυρίως με δήμους, αλλά μερικές φορές με κεντρικές κυβερνητικές 

αρχές και λαμβάνουν κανονικό μισθό. Επιχορηγήσεις έως και 100% του 

μισθολογικού κόστους καταβάλλονται στον εργοδότη που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα, αν και δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής συνεχιζόμενων εργασιών. Ο 

κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία και η αποκατάσταση που 

επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να βρουν τελικά εργασία στην ανοιχτή αγορά 

εργασίας (O’Brien & Dempsey, 2004). 

 

4.3.3. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και 

κανονιστικές διατάξεις 

Η βασική αρχή που αποτελεί τη βάση της σουηδικής εκπαίδευσης των 

ατόμων με αναπηρία από την παιδική μέριμνα έως τη μεταβατική περίοδο είναι 

«ένα σχολείο για όλους» – ένα σχολείο δηλαδή που παρέχει ίση πρόσβαση στην 

εκπαίδευση για όλους. Ο Σουηδικός νόμος για την εκπαίδευση (1985: 1100) ορίζει 

ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ισότιμα στην 
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εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το φύλο, τον γεωγραφικό τόπο κατοικίας τους και 

την κοινωνική και οικονομική κατάσταση τους.  

Όλοι οι μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη δικαιούνται αυτή 

την υποστήριξη και τα σχολεία έχουν ειδική ευθύνη για τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης. Αυτό που 

μπορεί να καλύψει αυτή η πρόσθετη υποστήριξη δεν αναφέρεται στη εκπαιδευτική 

πράξη, καθώς οι μαθητές που χρειάζονται ειδική υποστήριξη δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ή να ορίζονται ως ομάδα διαφορετική από τους άλλους μαθητές 

και τα δικαιώματά τους δεν αναφέρονται χωριστά. Η αναπηρία δεν επισημαίνεται 

στον εκπαιδευτικό νόμο, αλλά στο πρόγραμμα σπουδών υπογραμμίζεται ότι κάθε 

σχολείο έχει ειδική ευθύνη για τους μαθητές με αναπηρίες. 

Ο Εκπαιδευτικός Νόμος ορίζει επίσης ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες, τις περιστάσεις, την εμπειρία και τη σκέψη του 

κάθε ατόμου ως αφετηρία για την εκπαιδευτική διαδικασία.   

Οι κεντρικές και τοπικές αρχές είναι από κοινού υπεύθυνες για τα σουηδικά 

σχολεία. Η κυβέρνηση έχει θέσει γενικούς στόχους στους νόμους για την 

εκπαίδευση, στα προγράμματα σπουδών και στα μαθήματα και εξασφαλίζει τη 

συμμόρφωση των φορέων. Οι δήμοι διαχειρίζονται τα σχολεία σύμφωνα με τους 

εθνικούς στόχους. Οι δήμοι διανέμουν πόρους και οργανώνουν την εκπαίδευση 

έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους.  

Οι δήμοι πρέπει να παρέχουν σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με 

διάφορες αναπηρίες εκπαίδευση ίση με αυτήν που λαμβάνουν άλλοι στην 

κοινότητα. 
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Η Σουηδία έχει εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 

επτά έως δεκαέξι ετών και η εκπαίδευση σε όλο το κρατικό σχολικό σύστημα είναι 

δωρεάν. Οι γονείς δεν επιβαρύνονται συνήθως με δαπάνες για διδακτικό υλικό, 

σχολικά γεύματα, υγειονομική περίθαλψη ή μεταφορά στο σχολείο. Η 

"υποχρεωτική εκπαίδευση" περιλαμβάνει το υποχρεωτικό πλήρες σχολείο, το 

σχολείο Sami, το σχολείο για τους κωφούς και τα άτομα με προβλήματα ακοής 

(αποκαλούμενα ειδικά σχολεία) και το υποχρεωτικό σχολείο για παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Τα περισσότερα παιδιά με προβλήματα ακοής και σχεδόν 

όλοι οι μαθητές με προβλήματα όρασης διδάσκονται στα υποχρεωτικά σχολεία 

(Statistics Sweden, 2016).  

Για τους μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, το κράτος είναι υπεύθυνο. 

Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για το εκπαιδευτικό σύστημα και το 

Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για το σύστημα υποστήριξης, 

όπως τεχνικά βοηθήματα, προσωπική βοήθεια. Τα ειδικά σχολεία προσφέρουν ένα 

δεκαετές πρόγραμμα και πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση, η οποία είναι 

ισοδύναμη, στο μέτρο του δυνατού, με εκείνη που παρέχεται στα υποχρεωτικά 

σχολεία. 

Στην πρόταση για «Νόμο για τη Νέα Εκπαίδευση» που αναπτύχθηκε από 

τον Υπουργό Παιδείας προτείνεται η φοίτηση των παιδιών με νοητική αναπηρία σε 

ειδικά σχολεία να ενισχυθεί, ενώ μέρος της υποστήριξης σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες θα κατευθυνθεί προς τα υποχρεωτικά σχολεία.  

Όλοι οι νέοι στη Σουηδία που έχουν ολοκληρώσει το υποχρεωτικό σχολείο 

δικαιούνται τριετή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει κανονική ανώτερη δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση, ένα ειδικό σχολείο για κωφούς ή φοιτητές με άλλου είδους 

αναπηρίας, τέσσερα σχολεία για φοιτητές με κινητικά προβλήματα και ορισμένα 

δευτεροβάθμια σχολεία για νέους με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά τα ειδικά 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοικούνται από τους δήμους με οικονομική 

υποστήριξη από το κράτος. 

Η εθνική πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες δίνει έμφαση στην 

ευκαιρία για μαθητές με λειτουργικές αναπηρίες, όπως και οι άλλοι μαθητές, να 

ζουν κοντά ή κοντά στους γονείς τους και να παρακολουθούν ένα σχολείο κοντά 

στο σπίτι. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελείται την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που 

διατίθεται για τους ενήλικες, την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενηλίκων 

και τη συμπληρωματική εκπαίδευση μαζί με την εκπαίδευση ενηλίκων για 

φοιτητές με νοητική υστέρηση. 

Ο νόμος περί ίσης μεταχείρισης των σπουδαστών στα πανεπιστήμια (2001: 

1286) τέθηκε σε ισχύ στη Σουηδία το 2002. Αναφέρει ότι κανένας φοιτητής σε 

πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να υφίσταται 

διάκριση ή διαφορετική μεταχείριση με βάση την προέλευση, το σεξουαλικό 

προσανατολισμό ή αναπηρία. 

Πολλά μέτρα έχουν ληφθεί πρόσφατα για άτομα με αναπηρία με σκοπό την 

αύξηση των δυνατοτήτων και τη μείωση των εμποδίων για την απασχόληση στο 

πλαίσιο της  αγοράς εργασίας. Το σημαντικότερο μέτρο κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου είναι η «Απαγόρευση των Διακρίσεων στην Εργατική Ζωή των 

Ατόμων με Αναπηρία». »Ωστόσο, ο νόμος έχει επικριθεί για την εξατομίκευση του 

προβλήματος και την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς της αγοράς. Ένα άλλο 
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σημαντικό μέτρο είναι η ένδειξη, μέσω του νόμου για το περιβάλλον εργασίας, ότι 

το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να είναι προσβάσιμο για όλες τις ειδικές ανάγκες 

των εργαζομένων και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την υποστήριξη και την 

τόνωση των νεαρών ατόμων με αναπηρία να αναζητήσουν απασχόληση ανοικτή 

αγορά. 

Η κατάρτιση στην απασχόληση και οι διάφορες μορφές επαγγελματικής 

κατάρτισης αποτελούν άλλα μέτρα για την αύξηση των δυνατοτήτων των ατόμων 

με αναπηρία να αποκτήσουν επαρκή επαγγελματική δραστηριότητα.  

Το πιο εκτεταμένο μέτρο είναι η επιδότηση μισθών. Αυτές οι χορηγήσεις 

έχουν δημιουργήσει δυνατότητες για πιο συγκεκριμένη και αποφασιστική 

υποστήριξη προς άτομα με μειωμένη κινητικότητα, με σκοπό να βοηθήσουν τα 

άτομα στην απόκτηση κάποιου είδους δραστηριότητας στην ανοιχτή αγορά 

εργασίας, επιτυγχάνοντας έτσι αίσθημα συμμετοχής (Yates & Malcom, 2006).  

Με σκοπό το συντονισμό της υποστήριξης ιδίως για την πιο ευάλωτη 

ομάδα, τα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα, η κυβέρνηση το 2003 όρισε εθνικό 

συντονιστή για ψυχιατρικά θέματα. Ο εθνικός ψυχιατρικός συντονιστής έγραψε 

ότι η ανεργία είναι ιδιαίτερα μεγάλη μεταξύ των ατόμων με ψυχιατρικά 

προβλήματα. Η ανεργία είναι διπλάσια σε σύγκριση με άλλες ομάδες με αναπηρία 

και ταυτόχρονα η ομάδα εκπροσωπείται από άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών στα 

οποία έχει χορηγηθεί επίδομα ασθενείας ή / και επιχορηγήσεις. Δύο από τα τρία 

άτομα που έλαβαν πρόωρη συνταξιοδότηση το 2004 υπέφεραν από ψυχιατρικά 

προβλήματα. 

Η περιθωριοποίηση όσον αφορά την αγορά εργασίας, καθώς και η εξάρτηση 

από τις κοινωνικές επιχορηγήσεις αυξήθηκε για τα άτομα με ψυχιατρικά 
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προβλήματα. Μεταξύ του 1990 και του 2004 τα μέτρα της κυβέρνησης για τους 

νέους που λαμβάνουν πρόωρη συνταξιοδότηση αυξήθηκαν κατά 300% στα 16 

δισεκατομμύρια κορώνες. Στην έκθεση ο εθνικός συντονιστής δήλωσε ότι "η 

έρευνα δείχνει ότι η ολοκληρωμένη στήριξη που πρέπει να ληφθεί ως αφετηρία 

των ατομικών αναγκών και πόρων δεν πρέπει να γίνεται σε τεχνητά περιβάλλοντα 

αλλά σε χώρους εργασίας πραγματικής ζωής". Το σύστημα με τέσσερις 

διαφορετικές αρμόδιες αρχές (η σουηδική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, ο 

σουηδικός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η 

υγειονομική περίθαλψη) αντιτίθενται σε μια τέτοια ατομική στήριξη, καθώς συχνά 

οι ανάγκες και τα συμφέροντα της ίδιας της διοίκησης καθοδηγούν την επιλογή 

της υποστήριξης που προσφέρεται (Yates & Malcom, 2006). Είναι απαραίτητο να 

αναπτυχθεί συνοχή με έναν οργανισμό που έχει οικονομική, πολιτική και 

οργανωτική ευθύνη για την αποκατάσταση ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα.  
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Κεφάλαιο 5ο: Συζήτηση ΕΕΚ για ΑμεΑ – 

Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία  

Όπως προέκυψε από την ανάλυση που έγινε παραπάνω, οι χώρες που 

αναλύθηκαν, δηλαδή η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία είναι χώρες 

που έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ. Μέσα από την ανάλυση παρ’ όλα αυτά 

προκύπτει ότι η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι πιο 

ανεπτυγμένα σε σχέση με την Ελλάδα, αν και μεταξύ τους υπάρχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις του θέματος.  

Σε επίπεδο Ε.Ε., κάθε άτομο με ειδικές ανάγκες έχει δικαίωμα για την 

κατάλληλη ιατρική φροντίδα και φυσική θεραπεία καθώς και εκπαίδευση, 

κατάρτιση, αποκατάσταση και καθοδήγηση που θα το κάνουν ικανό να αναπτύξει 

τις ικανότητές του στον μέγιστο βαθμό. Έχει δικαίωμα για οικονομική ασφάλεια 

και για το κατάλληλο βιοτικό επίπεδο. Έχει δικαίωμα να εκτελεί παραγωγική 

δουλειά ή να ενασχολείται με οποιοδήποτε άλλο σκόπιμο επάγγελμα στο ανώτατο 

δυνατό όριο των ικανοτήτων του. 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν το κληρονομικό δικαίωμα σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Έχουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα με τους 

συμπολίτες της ίδιας ηλικίας, που συνεπάγεται πρώτα και κύρια το δικαίωμα να 

απολαμβάνει μια καθώς πρέπει ζωή, όσο δυνατόν κανονική και πλήρη.  

Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης παρατηρείται 

ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά βήματα, παρόλο που 

συγκριτικά με τις δυο άλλες χώρες καθυστέρησε να εγκαθιδρύσει το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο και να εφαρμόσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
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και κατάρτισης για εκπαίδευση των παιδιών και γενικότερα, των ατόμων με 

αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 

κυριάρχησε στο πεδίο των κρατικών συζητήσεων από τις αρχές του 20ού αιώνα 

και ύστερα έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Στη 

συνέχεια αναπτύχθηκαν ορισμένες ιδιωτικές και κρατικές πρωτοβουλίες ενώ το 

διάστημα για την θέσπιση της ειδικής αγωγής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

των ατόμων ήταν πολύ μεγάλο.  

Στην Ελλάδα, υπάρχει το πρόβλημα της κοινωνικής αντιμετώπισης των 

ατόμων με αναπηρία, εφόσον οι νοοτροπίες των εργοδοτών δεν τους επιτρέπουν να 

είναι δεκτικοί στη διαφορετικότητα και την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες, παρ’ 

όλα αυτά αυτό αποτελεί ένα κοινό σημείο σε όλες τις πολιτικές που 

αναπτύχθηκαν, εφόσον και οι τρεις χώρες έχουν θεσπίσει συγκεκριμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για την αποτροπή αυτών των αντιλήψεων των εργοδοτών προς 

τα άτομα με αναπηρία και την άμεση αποκατάσταση του.  

Η ανάλυση των πολιτικών, συστημάτων και υπηρεσιών που διευκολύνουν 

την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, τη Σουηδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, έδειξε να γίνεται προσπάθεια για την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στο χώρο 

εργασίας.  

Όσον αφορά τις πολιτικές, όλες οι χώρες διαθέτουν νομοθετικά πλαίσια 

κατά των διακρίσεων και παρέχουν υποστήριξη στα άτομα με αναπηρίες. Οι 

περισσότερες πολιτικές υπογραμμίζουν τη σημασία της διαθεσιμότητας υπηρεσιών 

προσανατολισμού με επίκεντρο τον πολίτη, ολοκληρωμένες και προσιτές στον 

άνθρωπο. Ωστόσο, η εφαρμογή πολιτικών συχνά δεν συμβαδίζει με τις αρχικές 

δεσμεύσεις, παρεμποδίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των 
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προγραμμάτων. Επιπλέον, η ύπαρξη νομικών πρωτοβουλιών για την ενεργοποίηση 

των ΑμεΑ δεν συμπίπτει απαραίτητα με τη μεταβολή της στάσης απέναντι στην 

απασχόλησή τους στην κοινωνία. 

Έχοντας σαν σημείο αναφοράς τα συστήματα και τις δομές, οι χώρες 

διαφέρουν μεταξύ τους με βάση την έμφαση που δίνουν στην υποστήριξη, τα 

κίνητρα ή τις υποχρεώσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες. Για παράδειγμα, ως χώρα με προσανατολισμό στην πολιτική ένταξης, 

το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει λιγότερο υποστηριζόμενες υπηρεσίες στήριξης, δεν 

παρέχει οικονομικά κίνητρα στους εργοδότες υπό μορφή επιδομάτων μισθών και 

απαιτεί από τους ανέργους με μειωμένη εργασιακή ικανότητα να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.  

Στόχος της πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να διευκολύνει τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Η εξάλειψη των 

διακρίσεων αποτελεί ουσιώδη στόχο της πολιτικής. Η κυβέρνηση του έχει θεσπίσει 

σχετικές στρατηγικές για την παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπον 

εφαρμογής των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης η 

Κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει εκείνους που θα μπορούσαν να εργαστούν και 

να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας εξαλείφοντας ενδεχόμενα αποθαρρυντικά γι’ 

αυτούς στοιχεία, όπως το όριο των 16 ωρών την εβδομάδα για την εθελοντική 

εργασία το οποίο καταργήθηκε.  

Η Σουηδία, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, ωστόσο παρέχει επιδοτήσεις 

μισθών στους εργοδότες και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών  που στοχεύουν στην 

ενίσχυση των εργαζομένων με προβλήματα υγείας. Η Ελλάδα, λόγω οικονομικών 

δυσκολιών έχει πολύ περιορισμένες υποστηρίξεις και μέτρα ενεργοποίησης. Εκεί η 
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χρηματοδότηση από την ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή 

υποστήριξης. 

Συγκριτικά με την Ελλάδα, η Σουηδία αλλά και το Ηνωμένου Βασιλείου 

είχαν θέσει τις βάσεις της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, πολλά χρόνια πριν 

ενώ από το 19ο αιώνα ξεκίνησαν οι συζητήσεις και θεσπίστηκαν οι πρώτοι νόμοι 

για την προώθηση της ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της 

Σουηδίας δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα από τον κρατικό φορέα για 

την εισαγωγή των σχετικών νομοθετημάτων εφόσον η νοοτροπία των πολιτών 

προς τη διαφορετικότητα ήταν δεκτική. Το «σχολείο για όλους» έχει ξεκινήσει να 

λειτουργεί ήδη από το 19ο αιώνα στην Σουηδία και σήμερα το εκπαιδευτικό 

σύστημα αποτελεί ένα πρότυπο στο πεδίο της παροχής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στα παιδιά με αναπηρία, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να αποδώσουν 

τα μέγιστα και να μπορέσουν να έχουν μία φυσιολογική απασχολήσει στο μέλλον.  

Η ειδική εκπαίδευση είναι σχετικώς νέα στην Ελλάδα. Η ειδική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα αναφέρεται στο σύστημα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

Υπηρεσιών, που παρέχουν βοήθεια σε αναπήρους ή άτομα ανίκανα να αναπτύξουν 

τις δυνάμεις τους. Αυτά τα άτομα ενδεχομένως να είναι διανοητικώς 

καθυστερημένα, ανίκανα στην μάθηση, με συναισθηματικές διαταραχές, κουφά ή 

με δυσκολίες ακοής τυφλά ή με αδύνατη όραση ή σωματικά ανάπηρα. Σύμφωνα με 

την διακήρυξη των δικαιωμάτων των πνευματικά καθυστερημένων ατόμων.  

Αναφορικά με τις δομές παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στις χώρες που αναλύθηκαν, φαίνεται ότι και οι τρεις χώρες 

έχουν αναπτύξει κάποια προγράμματα για την επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης των ΑΜΕΑ, όπως επίσης έχουν προχωρήσει και στη 
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θέσπιση πολλών νομοθετημάτων για την αποφυγή των διακρίσεων στο χώρο 

εργασίας και την ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ στην απασχόληση.  Ωστόσο, τόσο 

το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Σουηδία φαίνεται να έχουν κάνει μεγάλη 

πρόοδο στο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προωθώντας συνεχώς νέους τρόπους, προγράμματα και ίδεες για το πώς 

αυτή μπορεί να επιτευχτεί πιο αποτελεσματικά ‘ώστε να βοηθηθούν 

πραγματικά τα άτομα με αναπηρία. Στη χώρα μας, οι δομές αυτές είναι 

ελάχιστες και τα περισσότερα προγράμματα στηρίζονται στην 

χρηματοδότηση της Ε.Ε. 
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Συμπεράσματα – επίλογος 

Μέσα από την εργασία που έγινε εντοπίσθηκαν και αναλύθηκαν οι 

πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Σουηδία. Όπως προέκυψε από την παραπάνω μελέτη, υπάρχουν 

πολλά κοινά στοιχεία των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ειδικά όσον αφορά στον 

τομέα της νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 

ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν προς την καλύτερη διαμόρφωση των 

προγραμμάτων έτσι ώστε να παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια στα ΑμεΑ για να 

ενταχθούν αποτελεσματικότερα στην αγορά εργασίας.  

Η Κοινοτική Κοινωνική Πολιτική σε ό,τι αφορά την επαγγελματική 

κατάρτιση και ενσωμάτωση των Α.Μ.Ε.Α. εκφράζεται μέσω μιας σειράς ενεργειών  

χρηματοδότησης, πληροφόρησης, ανταλλαγής εμπειριών, πειραματικών 

εφαρμογών, ενημερωτικών συναντήσεων κ.ά. 

Παράλληλα η Κοινοτική Κοινωνική Πολιτική επισημαίνει ότι πρέπει να 

επιχειρηθεί να λυθούν τα συνδεόμενα με την επαγγελματική κατάρτιση και 

κοινωνική ένταξη των Α.Μ.Ε.Α. προβλήματα όπως (Oliver, 2009): του 

συντονισμού των αρμόδιων Υπηρεσιών, της εκπόνησης μέτρων για την 

ακολουθητέα πολιτική της εκπαίδευσης του διδακτικού και του λοιπού 

προσωπικού, του προγραμματισμού συστημάτων πολύπλευρης εκπαίδευσης, της 

συμμετοχής των γονέων στην όλη προσπάθεια της πρόσβασης και της 

μετακίνησης, των μεταφορικών μέσων, της κατοικίας, της εργονομικής 

διευθέτησης των χώρων διαβίωσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης, της φτώχειας 

κ.ά.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία έκανε μια σημαντική στροφή, υιοθετώντας 

μια προσέγγιση στον τομέα των ατόμων με αναπηρίες που θα βασίζεται σε 

δικαιώματα. Η στρατηγική αυτή υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή σχετικά με την 

ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες , ενώ στη συνέχεια εισήχθη και σε πολιτικό 

επίπεδο στο ψήφισμα του Συμβουλίου των Υπουργών.  

Ενώ στο παρελθόν η πολιτική είχε ως στόχο τη συμφιλίωση των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες τους, σήμερα επιδιώκεται η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η 

νέα προσέγγιση βασίζεται στη κοινή δέσμευση των κρατών μελών να εντοπίσουν 

και να εξαλείψουν τα εμπόδια όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες και την προώθηση 

της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της 

ζωής (Ζωνιού – Σιδέρη και συν., 2012). 

Η νέα πολιτική οδήγησε επίσης στη δημιουργία της ομάδας υψηλού 

επιπέδου ανώτερων υπαλλήλων των κρατών μελών, η οποία συνεδριάζει τακτικά 

για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε όλη την Ένωση. Η ομάδα αυτή δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή στις κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο ψήφισμα που 

ενέκριναν οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών κατά τη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών.  

Είναι σαφές ότι κάθε κράτος έχει τον δικό του τρόπο θέσπισης και 

διαμόρφωσης των διαφόρων προγραμμάτων και υπηρεσιών που απευθύνονται στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Απαιτείται λοιπόν η ορθή κατανόηση της σημερινής 

θεσμικής ποικιλομορφίας των πολιτικών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε περιφερειακό (τοπικό) επίπεδο (Παπαδόπουλος, 2015). Αυτή η 

κατανόηση αναμένεται να αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και 

εμπειρογνωμοσύνης και να ενθαρρύνει την στενότερη συνεργασία, προς την 
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κατεύθυνση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών και πολιτικών που θα προωθούν 

την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Θα πρέπει λοιπόν να συνεκτιμηθεί το πλαίσιο κάθε Εθνικής Πολιτικής, 

προτού μπορέσουν να γίνουν χρήσιμες συγκρίσεις των πολιτικών. Θα πρέπει να 

αναπτυχθεί ένας κοινός τρόπος κατανόησης αυτών των διαφορετικών πλαισίων και 

ταυτόχρονα, υπογράμμισης του.    

Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι, για να για να είναι ένα 

πρόγραμμα επιτυχημένο, πρέπει να ακολουθεί πέντε βασικούς τομείς  

(Παπαδόπουλος, 2015). Οι ακόλουθοι τομείς βασίζονται σε αποδεδειγμένες καλές 

πρακτικές. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες προσεγγίσεις δεν λειτουργούν. 

Αντίθετα, η βάση δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για περαιτέρω 

καινοτομία. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία και 

πρέπει να τους στηρίζει καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους  ή μέχρι να ενταχθούν  

ολοκληρωμένα στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό τα μεταβατικά 

προγράμματα να ξεκινούν νωρίς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως και όλοι οι 

νέοι, όσοι είναι ΑμεΑ χρειάζονται χρόνο και χώρο για να διερευνήσουν τα 

πλεονεκτήματα και τις ανάγκες τους, να ασχοληθούν με την καθοδήγηση, να 

διερευνήσουν και να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες  (Ζωνιού – Σιδέρη και 

συν., 2012), να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές συναντήσεις με τις 

επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και να έχουν υποστηρίξει εργασιακές 

εμπειρίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του χρόνου σε σχέση με κάποιον που 

δεν είναι ΑμεΑ.  
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Τα προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά όπως και ο 

συντονισμός τους, και απαιτούν την αλληλεπίδραση πολλών ομάδων και 

οργανισμών (Ζωνιού – Σιδέρη και συν., 2012). Υπάρχουν στοιχεία που 

υποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση μιας «αναπτυξιακής» προσέγγισης στα 

προγράμματα μετάβασης είναι πιθανό να οδηγήσει σε επιτυχή μετάβαση.  

Θα πρέπει, μέσα από τα προγράμματα, να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην 

υποστήριξη και στις σχετικές αναπτυξιακές δραστηριότητες, των ΑμεΑ. Οι νέοι 

και οι οικογένειές τους θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις σχετικές δυνατότητες 

υποστήριξης και ανάπτυξης που έχουν στη διάθεσή τους στην περιοχή τους και, 

όπου απαιτείται, να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτές. Τα σχολεία πρέπει να 

εξασφαλίζουν ειδική στήριξη για τους νέους ΑμεΑ.  

Τα μέλη της οικογένειάς τους πρέπει να συμμετέχουν στη μετάβαση. 

Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι η συμμετοχή του ατόμου με την 

οικογένεια του στο μεταβατικό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία 

του προγράμματος. Οι οικογένειες όχι μόνο έχουν γνώση των μοναδικών 

πλεονεκτημάτων, των αναγκών και των δυνατοτήτων του νέου ανθρώπου, αλλά 

είναι επίσης πιθανό να συμμετάσχουν στην υποστήριξη τους μέσω της  μετάβασης. 

Επομένως, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό.  

Μέσα από τα προγράμματα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους νέους 

ΑμεΑ να κάνουν συναντήσεις με τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους 

χώρους εργασίας (Ζωνιού – Σιδέρη και συν., 2012). Όπως και με τους νέους του 

τυπικού πληθυσμού, οι πολλαπλές συναντήσεις με τους εργοδότες διευκολύνουν 

την πιο αποτελεσματική μετά το σχολείο. Οι νέοι ΑμεΑ είναι πολύ πιο πιθανό να 

εργαστούν μετά το σχολείο όταν έχουν κάποια μορφή εργασιακής εμπειρίας. Για 
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να είναι αποτελεσματική, η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να περιλαμβάνει 

καθοδήγηση στον εργασιακό χώρο, να έχει ένα σαφές, εξατομικευμένο / 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό σχέδιο για τα άτομα και να περιλαμβάνει την 

ενίσχυση της μάθησης με βάση την εργασία.  

Οι νέοι ΑμεΑ θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν τη συνεχή μάθηση 

και υποστήριξη της σταδιοδρομίας και απασχολησιμότητας στον χώρο εργασίας. 

Οι νέοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να έχουν εργασία που 

ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Απαιτούνται ξεκάθαρα 

και εξατομικευμένα σχέδια κατάρτισης που χρησιμοποιούν την κατάρτιση στην 

εργασία με συνεχείς αξιολογήσεις των αναγκών υποστήριξης.  
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