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Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

Η πολιτική ή οι πολιτικές για την εργασία και την απασχόληση ή αλλιώς, η 
καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αποκτούν ξεχωριστή 
σημασία, όταν πρόκειται για πολίτες, που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με 
Αναπηρία. 

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην 
κοινωνία είναι η απασχόληση. Η απασχόληση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, 
αποτελούν τους κύριους μοχλούς για την ενσωμάτωση των αναπήρων στην κοινωνία, ενώ, 
ταυτόχρονα, η έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών παρέμβασης στους συγκεκριμένους 
τομείς αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στις περιπτώσεις αυτές, εμφανίζεται μεγάλος αριθμός πολυσύνθετων προβλημάτων, 
όπως, επίσης, πολλαπλασιάζεται και η ευθύνη του κράτους, αλλά και ολόκληρης της 
κοινωνίας απέναντι σ’ αυτούς τους συνανθρώπους μας, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
φθάνουν στο 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

Ειδικά για τα ΑΜΕΑ οι δυνατότητες απασχόλησης τους εξαρτώνται σε μια σειρά από 
πρόσθετους παράγοντες που είναι:  
α) το είδος των διαταραχών που παρουσιάζουν  
β) η εξειδικευμένη εκπαίδευση που πρέπει να παρέχεται στα άτομα αυτά από την 
πολιτεία και  
γ) η αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία.  
Η όσο το δυνατόν καλύτερη και σαφέστερη εικόνα της πραγματικής κατάστασης των 
ΑΜΕΑ σε σχέση με την εργασία και την απασχόληση, κατά κατηγορίες (ηλικία, φύλλο 
κ.λ.π.),θα αποτελούσε ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη και εφαρμογή 
πολιτικής για την επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών και θα βοηθούσε 
καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα των μέτρων, που πρέπει να υλοποιηθούν. 

1.  Οι παρεμβάσεις της Πολιτείας 

Στον τομέα της απασχόλησης των  ατόμων  με  αναπηρία,   μόλις   κατά   τα  30 
τελευταία χρόνια, άρχισαν να διαμορφώνονται οι παρεμβάσεις της Πολιτείας. Το 1979, 
 με το Ν. 963,  το 1986 με το Ν. 1648 και το 1998 με το Ν. 2643.  

Με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος (άρθρο 21, παρ.5) γίνεται μια γενική 
αναφορά στα δικαιώματα των αναπήρων για ίσες ευκαιρίες και το 2004 ενσωματώνεται 
στο Ελληνικό Δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 78/2000 περί καταπολέμησης των διακρίσεων, 
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όπου γίνεται σαφής αναφορά σε λήψη μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
ατόμων με αναπηρία.  

Ωστόσο, επισημαίνουμε, πως όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις της Πολιτείας,  οι 
σχετικές με την απασχόληση των αναπήρων εντάσσονται στα μέτρα κοινωνικής 
προστασίας και για άλλες ομάδες πληθυσμού, με συνέπεια να διαχέονται οι θετικές 
δράσεις υπέρ των αναπήρων.            

2.   Βασικά αίτια της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία 

Θεωρούμε χρήσιμο, κατ’ αρχήν, να συνοψίσουμε τις κύριες αιτίες, που προκαλούν 
τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας: 

Ø Η κοινωνική προκατάληψη, με τον κοινωνικό ρατσισμό, που, ως νοοτροπία, 
εξακολουθούν να αποτελούν δομικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας.  

Ø Η έλλειψη, από πλευράς Πολιτείας, ολοκληρωμένου κεντρικού σχεδιασμού, που να 
συνδυάζει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία με την εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.      

Ø Οι αλλαγές, που συντελούνται στην αγορά εργασίας, στις νέες τεχνολογίες και στο 
οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, χωρίς τα άτομα με αναπηρία να υποβοηθούνται 
με την δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών δομών, ώστε να είναι σε θέση να 
ενταχτούν στην αγορά εργασίας.  

Ø Η διοικητική γραφειοκρατία σε σχέση με την λειτουργία του μηχανισμού των 
αναγκαστικών τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας. (π.χ. Ν.2643/98 για προκηρύξεις 
θέσεων).  

Ø Η έλλειψη υποδομών πρόσβασης  των αναπήρων, όπως προσβάσιμα κτήρια, 
μεταφορές και άλλα, με συνέπεια τα άτομα με αναπηρία να μη διευκολύνονται να 
συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. 

Συνοπτικά η σημερινή πραγματικότητα έχει ως εξής: 

Ο αποκλεισμός των αναπήρων από την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 
χρόνια, έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ο.Α.Ε.Δ., το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 80%, ενώ στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, στο 50%.  

Το γεγονός της έλλειψης μητρώου αναπήρων και η επί μέρους βάσεων δεδομένων για 
επεξεργασία ειδικότερων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, έχει, ως αποτέλεσμα, όλα 
τα μέτρα που έχουν παρθεί, κατά καιρούς, να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. 

Η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (Ιούνιος 2005) περιγράφει, με σαφήνεια, την 
κατάσταση, που επικρατεί στον τομέα της απασχόλησης ως προς την εφαρμογή του Ν. 
2643/1998 και τις διοικητικές διαδικασίες, γενικότερα.  

Για την ένταξη των αναπήρων στην αγορά εργασίας, η χώρα μας υιοθέτησε το μοντέλο 
των αναγκαστικών τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας. Ωστόσο, είναι σύνηθες φαινόμενο οι 
κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, από επιχειρήσεις του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 
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Όπως επισημαίνεται και στην Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, ένας μεγάλος αριθμός 
αναπήρων εργαζομένων δεν έχει επαρκή ενημέρωση για τα δικαιολογητικά, που 
απαιτούνται για την πρόσληψη του, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να απορρίπτονται  λόγω 
έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Ιδιαίτερα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αρνούνται συστηματικά να 
προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία σε θέσεις εργασίας. Οι κοινωνικές προκαταλήψεις, 
αλλά και η μη επαρκής επαγγελματική κατάρτιση, αποτελούν τους βασικούς λόγους 
άρνησης για προσλήψεις εργαζομένων με αναπηρία. 

Παράλληλα δε, όλο αυτό το διάστημα έχουν εκπονηθεί και υλοποιηθεί προγράμματα, 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο για την 
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, μέσω των τριών Κοινοτικών Πλαισίων 
Στήριξης. 

Όμως δεν φαίνεται μέχρι σήμερα αυτά να έχουν συμβάλλει στον βασικό τους στόχο, που 
είναι η μείωση της ανεργίας. 

Η έλλειψη δεικτών αξιολόγησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, ως προς τα 
αποτελέσματα που παράγουν, έχει ως άμεση συνέπεια,  αφ’ ενός την κατασπατάληση των 
πόρων και αφ’ ετέρου κατάρτιση, με αμφίβολη ποιότητα και αποτελεσματικότητα. 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, απουσιάζει, ουσιαστικά, από την δράση των φορέων, 
που έχουν την ευθύνη για την αποκατάσταση των αναπήρων και τα προγράμματα 
κατάρτισης, που εφαρμόζονται, δεν ανταποκρίνονται στα απαραίτητα ποιοτικά στοιχεία, 
ώστε να προσφέρεται στα ΑΜΕΑ, που συμμετέχουν σε αυτά, επάρκεια κατάρτισης, που 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Η ένταξη των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, λαμβανομένου 
υπόψη του μείζονος προβλήματος της ανεργίας  και μιας αγοράς  που διαρκώς  
γίνεται : 
• όλο και πιο ανταγωνιστική  και 
• με  απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό όλο και πιο εξειδικευμένων προσόντων, 
να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
 

Ορισμένες ακόμα παρατηρήσεις που πρέπει να γίνουν για τα ζητήματα 
   εργασιακής ένταξης και απασχόλησης των ΑΜΕΑ είναι και οι εξής: 

§ Τα ΑΜΕΑ, ως ιδιαίτερη ομάδα, παρουσιάζουν στο εσωτερικό τους πολλά στοιχεία 
ανομοιογένειας.  Οι εμπειρίες τους στην απασχόληση ποικίλουν, λόγω κυρίως μιας 
ευρείας κλίμακας διαφορετικών δεξιοτήτων, δυνατοτήτων, αλλά και αναγκών.  Αυτό 
συμβαίνει εξ αιτίας της διαφορετικότητας της αναπηρίας, που έχουν τα άτομα αυτά 
και κάθε μια κατηγορία πρέπει να εξετάζεται εξειδικευμένα και συγκεκριμένα.  

§ Εκτός από τις απαράδεκτες διακρίσεις, που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ, σε πολλές 
περιπτώσεις, λόγω ακριβώς της αναπηρίας τους, υπάρχουν και διακρίσεις, που 
οφείλονται και σε άλλα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα κ.λπ.. 
Διακρίσεις επί διακρίσεων, δηλαδή, που εντείνουν τα πρωτογενή προβλήματα και 
καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη και περίπλοκη την επίλυση του εργασιακού ζητήματος 
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και επιβάλλουν στο κράτος να είναι περισσότερο υπεύθυνο στην χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών κατά της ανεργίας και του αποκλεισμού.  

§ Η διασφάλιση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα γενικά μέτρα για την απασχόληση και 
την ένταξη στην αγορά εργασίας, πρέπει να γίνεται χωρίς την κατάργηση της λήψης 
ειδικών μέτρων.  

§ Η εξάλειψη εμποδίων για την ένταξη των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας, προϋποθέτει 
την άρση εμποδίων και σε άλλους τομείς (υποχρεωτική εκπαίδευση, κατάρτιση, 
προσπέλαση στην κοινωνία της πληροφορίας, μεταφορές, τεχνικά βοηθήματα, 
 δομημένο περιβάλλον, κ.λπ.). 

Είναι φανερό λοιπόν πως για την αύξηση της απασχόλησης  και την μείωση της ανεργίας 
απαραίτητη κρίνεται: 
⇒  η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των ανέργων σε εφαρμογή της εξατομικευμένης  
προσέγγισης  
⇒  η αποτύπωση των αναγκών των ανέργων και των επιχειρήσεων και 
⇒ η διείσδυση και διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας ώστε να δημιουργηθούν οι 
καταλληλότερες δυνατές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη σύζευξη της 
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 
     Και αν η εξατομικευμένη προσέγγιση αποτελεί βασική μεθοδολογία  προσέγγισης των 
ανέργων γενικά, για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων η εξατομικευμένη 
προσέγγιση και η ολοκληρωμένη παρέμβαση αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 
στήριξη και την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωσή τους.  
Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται οι  Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες όπου 
ειδικοί σύμβουλοι Κοινωνικοί  Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, εφαρμόζουν  την 
εξατομικευμένη προσέγγιση ώστε να γίνει η διάγνωση των αναγκών του ως προς: 
α) τις ιδιαίτερες ανάγκες του για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη και 
ενδυνάμωση, 
β)  τις ιδιαίτερες ανάγκες του σε κατάρτιση, με βάση το επίπεδο των γνώσεων του και την 
προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία, 
γ) το βαθμό ετοιμότητας που διαθέτει προκειμένου να το εντάξουν  σε προγράμματα  
ετεροαπασχόλησης  ή αυτοαπασχόλησης. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω γενικές παρατηρήσεις, καθίσταται σαφές, ότι για την 
ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος της κοινωνικής ένταξης, της απασχόλησης και της 
εργασίας των ΑΜΕΑ, χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος, με 
συντονισμένα μέτρα, που θα αφορούν σε όλες τις πτυχές και τους παράγοντες, που 
υπεισέρχονται στη ζωή αυτών των συνανθρώπων μας και που σχετίζονται με την 
προσπάθεια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Οι άξονες των μέτρων, πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η Πολιτεία, για να 
διασφαλισθούν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, όσον αφορά 
στην απασχόληση και την εργασία, είναι οι παρακάτω: 
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♦ Κεντρικός σχεδιασμός, από πλευράς Πολιτείας, για την απασχόληση των αναπήρων, 
που θα αποβλέπει στην μελέτη της αγοράς εργασίας, στις δυνατότητες 
αποκατάστασης των αναπήρων σε επαγγέλματα που μπορούν αποτελεσματικά να 
ασκήσουν, με την καθιέρωση του μητρώου αναπηρίας και την δημιουργία 
παράλληλων βάσεων δεδομένων. Επισημαίνεται και η περιφερειακή διάσταση του 
προβλήματος, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής. 

♦ Υπάρχει ανάγκη για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης των ατόμων που συχνά 
είναι θύματα διακρίσεων. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να έχουν έναν ενιαίο 
σχεδιασμό και συντονισμό, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάζονται και όλα τα 
γενικά προγράμματα (στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της 
πολεοδομικής ανάπτυξης κ.λπ.) υπό το πρίσμα των επιπτώσεων που θα έχουν στις 
ευάλωτες ομάδες. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των εκπροσώπων των ομάδων 
αυτών στο σχεδιασμό και την υλοποίησή των εν λόγω προγραμμάτων. 

♦ Ψήφιση νόμου αποκλειστικά για την απασχόληση των αναπήρων. Αξιολόγηση των 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους και διαφάνεια στο σύστημα προσλήψεων. 
 Αυξημένη προστασία έναντι των απολύσεων.  

♦ Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους που πρέπει να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και ανεξάρτητα. 

♦ Επαρκής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, με την θέσπιση του 
επαγγελματικού προσανατολισμού.  

♦ Ανάδειξη των δυνατοτήτων των αναπήρων ως επαγγελματιών, με την παράλληλη 
δημιουργία όλων των αναγκαίων υποστηρικτικών και τεχνολογικών υποδομών, ώστε 
να μπορούν ισότιμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Απαραίτητη κρίνεται, η 
απρόσκοπτη προσπέλαση των ΑΜΕΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ΤΠΕ 
μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών 
πληθυσμιακών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητα μεταξύ άλλων τα εξής:  

1 Εφαρμογή των διεθνών προτύπων προσβασιμότητας σε όλες τις εφαρμογές ΤΠΕ 
(δικτυακοί τόποι επιχειρήσεων, e-learning, e-commerce κλπ).  

2 Εφαρμογή των διεθνών προτύπων προσβασιμότητας σε όλες τις εφαρμογές ΤΠΕ του 
δημόσιου τομέα (ιστοσελίδες, εκδοτήρια, one stop shop, info kiosk κλπ).  

3 Δημιουργία προσβάσιμων θεματικών βάσεων δεδομένων (τουρισμός, πολιτισμός, 
αθλητισμός, οδηγοί πόλεων κλπ) με πληροφόρηση σχετική με υπηρεσίες και υποδομές 
προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους.  

4 Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεπικοινωνιών προσβάσιμων σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους 
(φωνητικό mail, συστήματα πλοήγησης στο χώρο, video κλήσεις κλπ).  

♦ Παραδοχή της αρχής, ότι τα ΑΜΕΑ, με την απαραίτητη στήριξη, αποτελούν μέρος του 
παραγωγικού δυναμικού της κοινωνίας.  

♦ Συνδυασμός του μοντέλου αναγκαστικής πρόσληψης με αντίστοιχες εναλλακτικές 
μορφές τοποθέτησης, μέσα από την συνεχή ενημέρωση εργοδοτών και φορέων.  

♦ Θέσπιση κινήτρων, με διάφορες εναλλακτικές μορφές, σε επιχειρήσεις που 
απασχολούν άτομα με αναπηρία.  
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♦ Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
δημοσιότητα, διάλογος) για την καταπολέμηση των διακρίσεων, προκαταλήψεων, του 
στίγματος, για τα προβλήματα που δυνητικά όλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν και την 
διασφάλιση, από την Πολιτεία, ίσων ευκαιριών. Παράλληλα προτείνεται η ανάδειξη 
της συμβολής της σχολικής εκπαίδευσης στην εξοικείωση των μαθητών με τη 
διαφορετικότητα. 

♦ Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ΑΜΕΑ.  
♦ Επαρκής ενημέρωση των ΑΜΕΑ για τα δικαιώματα, που τους παρέχει το σύστημα και 

συνεχής στήριξη στην άσκηση τους. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται με τρόπο 
προσανατολισμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας. Επίσης για αυτή την ενημέρωση 
είναι απαραίτητη η συμμετοχή – συνεργασία κρατικών και τοπικών φορέων με μη 
κυβερνητικούς φορείς και εθελοντές. 

♦ Ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των κρατικών στελεχών που συναλλάσσονται με τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η οποία θα στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
προσέγγισης των ευπαθών ομάδων με ευαισθησία αλλά και επιχειρηματολογίας που 
θα πείθει όσους συναλλάσσονται με τα άτομα αυτά για το εσφαλμένο των στερεοτύπων 
τους. 

 
     Και σίγουρα η Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η στήριξη, ενίσχυση, 
εμψύχωση, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των ατόμων ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων αλλά και η ενεργοποίηση των οικονομικά αδρανών πληθυσμιακών ομάδων, θα 
πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος για τις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο των δράσεων 
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
για: 
• την ενδογενή ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την αξιοποίηση των τοπικών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών (αγροτο-τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, οικοτεχνία κλπ.) 
• την ενίσχυση των επιχειρηματικών προσπαθειών που αφορούν την ανάπτυξη νέων 
μορφών απασχόλησης ή καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (παροχή 
υπηρεσιών ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση 
ποιότητας ζωής) 
• την ενίσχυση- ανάπτυξη συνεταιρισμών ή δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων    και 
κοινοπραξιών 
που οδηγούν στην δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας.   
 

Αναμφισβήτητα, η πρόσβαση όλων των ατόμων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, είναι θεμελιώδης γιατί συμβάλλει : 
♦ στην κοινωνικο-οικονομική αυτονόμηση του ατόμου, διασπώντας τον κύκλο Ανεργία- 
Φτώχεια- Απομόνωση. 
♦  στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης  
επιπλέον, πέρα από συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, αποτελεί 
χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας με ανθρώπινο πρόσωπο, η οποία αποδέχεται την 
διαφορετικότητα και το δικαίωμα των Ίσων Ευκαιριών και μιας πολιτείας που το 
αποδεικνύει, θεσμοθετώντας προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

 

 

http://www.inArcadia.gr


Κοινωνική επανένταξη, υποστήριξη ΑΜΕΑ 
 

© Ψαθάς Δημήτρης, Παιδαγωγός MSc                                                                                       ù 7 από 7 
Δημοσίευση: www.inArcadia.gr  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε., Βρυξέλλες, Ιανουάριος, 2004 
 
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες, Ιανουάριος, 2004 
 
Έκθεση Συνοχής Ε.Ε., Eurostar, Φεβρουάριος, 2004 
 
HELLIOS- Πρόγραμμα για τα μειονεκτούντα άτομα, περιοδική επιθεώρηση της 
Επιτροπής των Ε.Κ., Βρυξέλλες, 1989 
 
Οδηγός του πολίτη με ειδικές ανάγκες, εκδ. Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & 
Αποκέντρωσης, Αθήνα, 2001 
 
Πρωτοπαπά Α., «Η δημιουργία επιπρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες», εκδ. Υπουργείου Εργασίας- Ο.Α.Ε.Δ., ΙΙΙ μέρος, Αθήνα, 1988 
 
Χαρτοκόλλης Π., «Προβλήματα γύρω από την κοινωνική αποκατάσταση ψυχικών 
αναπηριών», Αθήνα, 1981 

 

http://www.inArcadia.gr

