
Η επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση εφήβων 
και νέων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και 
Αναπηρία. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί και 

αναγκαιότητες 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα  

Σχολική Σύμβουλος 10ης Ε.Π. ΕΑΕ 
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Ν. 2817/2000, Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. 

Ν.3699/11-10-2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων 
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες... 

Ν.4186/17-09-2013, Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, Άρθρο 28, Θέματα 

Ειδικής Αγωγής  

Ν. 4115/2013, Άρθρο 39, Θέματα Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ίδρυση ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ) 

 

 

 
Το Θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης 



 
Ν.3699/11-10-2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων 

με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
  

Άρθρο 1. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει 
διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και 

δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν 
δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων 
των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με 
αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες 
ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, 
ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με 

πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην 
κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. 

 



 

Άρθρο 24  

Εκπαίδευση 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το 
δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην 
εκπαίδευση. Με σκοπό την άσκηση του 

δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις και βάσει των 
ίσων ευκαιριών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, 
σε όλα τα επίπεδα και δια βίου μάθηση ... 

 

 

Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  

 
 



 

 

 

Άρθρο 3 

Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: 

  ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της 
ανεξαρτησίας των ατόμων 

  η μη διάκριση 

 η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,  

 ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες ως 
τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας 

 η ισότητα ευκαιριών  

 η προσβασιμότητα  

 η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

 ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και 
ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν 
την ταυτότητά τους 

 

 

Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  

 
 



Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008  

   Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν  

Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, 
εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες 
μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από 
τον εκπαιδευτικό της τάξης 

Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με 
παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση 
εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

 



Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα 
στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) μέσα στα 
σχολεία γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης με δύο διαφορετικούς τύπους 
προγραμμάτων:  

Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που 
καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ 
για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για 
κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως. 

 



Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο 
πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που 
καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, 
για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 
εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι 
ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις 
ανάγκες των μαθητών. 

  



Εκπαίδευση και Σχολικές μονάδες 

Νόμος 3699/ 2008, άρθρο 8 

 
1. Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται: 

Α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 
αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης πα− 

ρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων 
ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας 

τους  και 
ββ) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το 

δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους, τα οποία 
λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη και με τις τά− 
ξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ,΄ Ε΄ και ΣΤ΄. Παράταση της φοίτησης 

μπορεί να γίνει μέχρι το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της 
ηλικίας των μαθητών, μετά από εισήγηση του οικείου 

ΚΕΔΔΥ. 
 



Β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 
 

α) Τα Γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο 

ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους. Τα γυμνάσια ΕΑΕ 

περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επό− 

μενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτι− 

κού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ 

τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που 

πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ. 

β) Τα Λύκεια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το εικοστό τρίτο 

(23ο) έτος της ηλικίας τους. Τα λύκεια ΕΑΕ, περιλαμ− 

βάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες 

τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να 

εγγράφονται απευθείας στην A΄ τάξη του λυκείου ΕΑΕ, 

ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το 

οικείο ΚΕΔΔΥ. 



Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική 

εκπαίδευση: 

 

α) Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, στα οποία 

εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή 

ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση διαρκεί 

πέντε έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα 

για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. 

β) Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια, στα οποία 

εγγράφονται απόφοιτοι του επαγγελματικού γυμνασίου 

και των ειδικών και γενικών γυμνασίων και λυκείων. Στα 

λύκεια αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. 

 

 



 
γ) H ειδική επαγγελματική σχολή, στην οποία εγ− 

γράφονται απόφοιτοι επαγγελματικού γυμνασίου και 
ειδικού γυμνασίου και στην οποία η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα έτη. Τα εργαστήρια των ειδικών επαγγελμα− 
τικών σχολών εξοπλίζονται από τα Γραφεία Επαγγελ− 

ματικής Εκπαίδευσης.  
 

δ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στα οποία η φοίτηση 

διαρκεί από πέντε μέχρι οκτώ χρόνια. Σε αυτά εγγρά− 
φονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής 

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των διαγνωστικών 
υπηρεσιών, καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 



ΤΕΕ Α & Β βαθμίδας ορίστηκαν με τον N. 2817/14-03-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Νόμος 3699/2008 

Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΑΕ είναι το ίδιο με αυτό 
των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Τα 

ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια 
είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. 
Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς  τα 

γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

  

    Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια και οι ειδικές 
επαγγελματικές σχολές είναι ισότιμα με τα επαγγελματικά 

λύκεια και με τις επαγγελματικές σχολές και παρέχουν 
ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους. 

 



Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 
Θέματα Ειδικής Αγωγής 

 
Τα ΤΕΕ Α & Β βαθμίδας  μετατρέπονται σε Ειδικά 

Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ),  και Ειδικά 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ).  

 

http://tee-eid-agogis-kater.pie.sch.gr/ 
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Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 
Θέματα Ειδικής Αγωγής 

 
Στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)η φοίτηση 

διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι 

δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης 

καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι σχολικές μονάδες 

διαβαθμισμένες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

χορηγούν στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α 

με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής 

στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής, κατόπιν εισήγησης του 
ΚΕΔΔΥ. 

  
 

 



Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 
Θέματα Ειδικής Αγωγής 

 
Στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται 

πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, 

στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία 

προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.  

 

Η ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη 

τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον 

εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την 

εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση 

των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του 

σχολικού συνεταιρισμού. 
 

  



Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 
Θέματα Ειδικής Αγωγής 

 
Για τους μαθητές που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., η φοίτησή τους 

χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο 

οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον 

αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση 

των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την 

εισήγηση της ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί. 

 

Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά 

από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει 

σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ. 

 

 

 

 

 



Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 

Θέματα Ειδικής Αγωγής 
 

Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα 

αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και 

φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς 

και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό 

σχολείο.  

Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή 

είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της 

γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που 

ενδεχομένως οι γονείς 

ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η 

γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να 

προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση 

είναι οριστική. 

 

 



 

Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 

Θέματα Ειδικής Αγωγής 

 

Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των 

Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, 

έχουν μόνιμη ισχύ.  
Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο 

φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για 

κατ’ οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, 

για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, 

καθώς και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής 

βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά 

διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη 

γνωμάτευση του 

ΚΕΔΔΥ 

 



 

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ν. 4186/2013) 

 ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας, Οικονομικών και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης τον Απρίλιο του 2014 με την 

ονομασία ΔΙΕΚ ΕΑ  στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη 

για τυφλά και κωφά άτομα 

Προϋποθέσεις (Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή 

ΤΕΕ Β΄κύκλου) 

 

 

 

 

 



ΣΜΕΑΕ ΔΕ Ν. Πιερίας 



ΣΜΕΑΕ ΔΕ Ν. Πιερίας 



ΣΜΕΑΕ ΔΕ Ν. Πιερίας 
Εργαστήρια στο ΕΕΕΕΚ Κατερίνης 

Αυτόνομης Διαβίωσης 

Κηπουρικής 

Μαγειρικής 

Πληροφορικής 

 

Τομείς στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κατερίνης 

Οικονομίας και Διοίκησης 

Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
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Απόφοιτοι  ΕΕΕΕΚ 
• Θερμοκήπια (Επαγγελματίες ή Υπάλληλοι), 

• Περιποίηση Κήπων (Κηπουροί στο Δημόσιο/Ιδιωτικό τομέα), 

• Μικροπαραγωγοί οπωροκηπευτικών,  

• Εργαστήρια:  

 Πηλοπλαστικής, 

 Κεριού,  

 Εικόνας,  

 Παραγωγής Φυσικών Σαπουνιών,  

 Κολόνιας,  

 Βιτρώ (Vitro)  

 Eυχητηρίων Καρτών και 

 Λoιπών χειροποίητων κατασκευών 

• Προσφορά εργασίας σε Πολιτιστικούς φορείς και Δρώμενα  

• Συνεργεία καθαρισμού  

• Εμπορικά Καταστήματα 

• Αγροτουρισμός κτλ 
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

ΑμεΑ: Οι Αριθμοί στην Ευρώπη  

•Ένας στους έξι πολίτες έχει κάποια αναπηρία  

•80.000.000 άτομα εμποδίζονται από πλήρη 
συμμετοχή σε οικονομία & κοινωνία  

•Ποσοστό Απασχόλησης ΑμεΑ: κάτω του 50%  

•Ποσοστό ανεργίας ΑμεΑ: διπλάσιο από των ΑχΑ  

•Ποσοστό Φτώχειας ΑμεΑ: 70% υψηλότερο από τον 
μ.ό. πληθυσμού  
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου  Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

Αίτια Ανεργίας ΑμεΑ  

•Χαμηλός βαθμός επανένταξης μετά από απόκτηση 
αναπηρίας  

•Χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης & 
κατάρτισης  

•Αντικίνητρο: Ύπαρξη «παροχών παγίδων»  

•Αντικίνητρο: Κίνδυνος απώλειας παροχών λόγω 
εργασίας  

•Απροθυμία εργοδοτών  

•Απουσία υπηρεσιών υποστήριξης  



28 

 
Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου –Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020  
Σύνθημα: Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε 
περισσότερα ΑμεΑ να κεδίζουν τα προς το ζην στην ανοιχτή 

αγορά εργασίας  
Στήριξη εθνικών πρωτοβουλιών για:  

 
•Έρευνα κατάστασης αγοράς εργασίας  
•Καταπολέμηση τακτικής επιδομάτων  

•Στήριξη ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω ΕΚΤ  
•Ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας  

•Βελτίωση προσβασιμότητας σε χώρους εργασίας  
•Ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης & τοποθέτησης σε θέσεις 

εργασίας  
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου –Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

 

Μοντέλα Απασχόλησης ΑμεΑ  

 

Ι. Προστατευμένη ή Προστατευτική Απασχόληση  

 

ΙΙ. Υποστηριζόμενη ή Υποστηρικτική Απασχόληση  

 

ΙΙΙ. Κοινωνική Οικονομία  
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

Προστατευτική ή Προστατευμένη 
Απασχόληση είναι: 

Κάθε μορφή εργασίας που παρέχεται σε 
ΑμεΑ, τα οποία λόγω της σοβαρότητας 

της αναπηρίας, είναι δύσκολο να 
απορροφηθούν στην ελεύθερη αγορά 

εργασίας. 
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, 

Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση 
Ιωάννα Παπαβασιλείου  

ΕΚΠ/Πα.Μακ.  
Κτήριο: ΚΖ’, γραφ. 311  

τηλ. 2310- 891524  
e-mail ipapav@uom.edu.gr  

 και Απασχόληση )  

 
Προστατευτική ή Προστατευμένη Απασχόληση είναι: 

 
1. Ομαδική εργασία σε εργαστήρια σχεδιασμένα για ΑμεΑ  
2.Εργασία, σε προστατευμένες συνθήκες, σε επιχειρήσεις  

3.Εργασία στο σπίτι  
4.Δυνατότητα για μετάβαση στην ελεύθερη αγορά μέσω ΣΥΥ  



Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα  Παιδιά της 
Άνοιξης»  

http://tapaidiatisanoixis.gr 

 Το έτος 1986 στο Ν. Ημαθίας λειτουργούσε το Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Βέροιας. Οι ανάγκες των παιδιών για δια 

βίου εκπαίδευση και κατάρτιση μετά την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και οι ανησυχίες των γονέων για συνέχεια της 

φοίτησης σε άλλες δομές, αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη 
για τη δημιουργία του Κέντρου. Έτσι ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων ΑμεΑ (έτος ίδρυσης 1984), αποφασίζει την 
Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Απασχόλησης 

και Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με την 
επωνυμία: «Τα Παιδιά της Άνοιξης» (έτος ίδρυσης 1987-

1988).  

 

http://tapaidiatisanoixis.gr/


Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα  Παιδιά της 
Άνοιξης»  

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας 
Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ ,«Τα Παιδιά της Άνοιξης», 
φιλοξενεί 64 εφήβους και ενήλικες ηλικίας 16 ετών και άνω 
από όλο το Νομό Ημαθίας, με νοητική υστέρηση, αυτισμό, 

σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες, κινητικά 
προβλήματα, διαταραχές συμπεριφοράς και στεγάζεται στην 

πόλη της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας 
(φορέας Δημόσιου τομέα) συλλειτουργεί με «Τα παιδιά της 
Άνοιξης» (φορέας Ιδιωτικού τομέα) και προσφέρουν και τα 

δύο από τη δική τους πλευρά στην εκπαίδευση και στη 
κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

 

 



Τα παιδιά της Άνοιξης 



Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα  
Παιδιά της Άνοιξης»  

http://tapaidiatisanoixis.gr 

Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε Εργαστήρια: 

Eργαστήριο Ανθοκομίας-Κηπευτικών 

Eργαστήριο Λαϊκής Τέχνης 

Eργαστήριο Κηροπλαστικής 

Eργαστήριο κατασκευής Μπομπονιέρων 

Eργαστήριο Μεταξοτυπίας 

 

http://tapaidiatisanoixis.gr/


Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα  Παιδιά της 
Άνοιξης»  

http://tapaidiatisanoixis.gr 

Eργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης  
- Εκμάθηση κανόνων ατομικής υγιεινής και ασφάλειας 
- Εκπαίδευση των παιδιών σε ότι αφορά την κουζίνα 
- Κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 
μέσα από δραστηριότητες τυποποιημένης μορφής 
- Διατήρηση και βελτίωση δεξιοτήτων μέσα από 
επαναλήψεις 
- Βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών μέσω 
προγραμματισμένων και μεθοδευμένων επισκέψεων σε 
χώρους καθημερινής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας 

 

 

http://tapaidiatisanoixis.gr/


37 

Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 
(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση 

Ιωάννα Παπαβασιλείου  
ΕΚΠ/Πα.Μακ.  

Κτήριο: ΚΖ’, γραφ. 311  
τηλ. 2310- 891524  

e-mail ipapav@uom.edu.gr ) 

 
 και Απασχόληση ) 

Υποστηρικτική Απασχόληση: 

• Είναι μία μέθοδος στήριξης ατόμων με 
αναπηρία ή άλλη ευπάθεια, ώστε να 
εξασφαλίσουν & να διατηρήσουν μία 
αμειβόμενη απασχόληση στην ανοιχτή 
αγορά εργασίας www.euse.org 

 

http://www.euse.org/
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

1997: Ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας 
Υποστηριζόμενης Εργασίας (Ελ.Ετ.Υπ.Ε.) 

www.suppemp.gr 

 

http://www.suppemp.gr/
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

Φορείς (ΕΚΕΚ) που υλοποιούν το Μοντέλο 
Υποστηριζόμενης Εργασίας : 

•Κέντρο ‘Θεοτόκος’ www.theotokos.gr 

•Εργαστήρι ‘Μαργαρίτα’ www.eeamargarita.gr 

•‘Εστία’ Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής 

 www.eseepa.gr 

•Σωματείο ‘Ερμής’ http://hermes-admin.net 

  

http://www.theotokos.gr/
http://www.eeamargarita.gr/
http://www.eseepa.gr/
http://hermes-admin.net/
http://hermes-admin.net/
http://hermes-admin.net/
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) Προστατευμένη  ή Υποστηρικτική 

Απασχόληση; 

Π.Α.        Υ.Α.   
   Διαχωρισμένη (περιβάλλον για ΑμεΑ)  Ενσωματωμένη   

   Βασικός/καθόλου μισθός               Βασικός + μισθός   

Περιορισμένες δυνατότητες                Απεριόριστες δυνατότητες   

Χαμηλότερες προσδοκίες   Υψηλότερες προσδοκίες 

Δραστηριότητα/Αδράνεια   Παραγωγικότητα   

Υψηλότερο κόστος λειτουργίας  Χαμηλότερο κόστος   
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνικές Επιχειρήσεις  

Κ.Ο. είναι το σύνολο των οικονομικών, 
επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από 
εταιρείες ή ενώσεις προσώπων με σκοπό την 

επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και την 
εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών 

συμφερόντων.  
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), 
είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας 
που εμφανίσθηκε με τον Ν.4019/2011. Στην ουσία 

είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό 
σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική 

ιδιότητα.  
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης  

 
Αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που 
ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του 

πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή 
εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής 

συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν και τα άτομα με αναπηρίες (σωματικές 
ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές).  

 
• Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές 

ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 
  

•Δυνατότητα ένταξης Κοιν.ΣΕΠ σε προγράμματα ΟΑΕΔ, στήριξης 
επιχειρηματικότητας και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 

Προγράμματα Απασχόλησης ΟΑΕΔ , 2014-15  

•Ενίσχυση Εργοδοτών για πρόσληψη 2.300 ανέργων 
ΑμεΑ κ.ά ΕΚΟ  

•Επιχορήγηση 800 νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
ΑμεΑ, κ.ά. ΕΚΟ  

•Επιχορήγηση 50+50 θέσεων εργονομικής 
διευθέτησης χώρου εργασίας για ΑμεΑ  
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

 
 

Αρμπουνιώτη, Β. (2003). Υποστηριζόμενη Απασχόληση. Μία μέθοδος Εργασιακής 
Ένταξης για άτομα με νοητική υστέρηση. Αθήνα: Εστία Ειδικής Επαγγελματικής 

Αγωγής.  
•Ασλανίδης, Χ. (2003). Μορφές επαγγελματικής ένταξης ατόμων με Νοητική 

Υστέρηση. Αθήνα: Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής.  
•Brooke, V., Inge, K., Armstrong, A. & Wehman, P. (1997). Supported Employment 

Handbook: A Customer-Driven Approach for Persons with Significant Disabilities. 
Richmond, VA: Rehabilitation Research and Training Center on Workplace Supports  
•Dunlopp, E. & Haddock, M. (2009). “What is Supported Employment?”. Paper 

presented in the 9th Conference of EUSE.  
•Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010). « Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: 

Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια». Βρυξέλλες.  
•West, L et al. (2006). Guidance & Career Counselor’s Toolkit. Advising High School 

Students With Disabilities on Postsecondary Options. Washington DC: HEATH 
Resoursce Center.  

•Κουρή, Γ. κ συν. (2008). Εγχειρίδιο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για 
Άτομα με Νοητική Υστέρηση. Αθήνα: Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα».  

 



Διαπιστώσεις 

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο: 

έχουν  θεσμοθετηθεί  στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης με 

εκείνες της Γενικής Αγωγής στον τομέα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Στον τομέα της Μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης έχουν θεσμοθετηθεί Δημόσια ΙΕΚ 

Ειδικής Αγωγής 



Προβληματισμοί 

Πολλές από τις εκπαιδευτικές δομές ΕΑΕ, αν και 
προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο, δεν 

λειτουργούν 

Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην εύρυθμη 
λειτουργία των υπαρχουσών εκπαιδευτικών 

δομών (κτηριακά προβλήματα, επαρκής 
στελέχωση και εξοπλισμός των ΣΜΕΑΕ)  

Ποια είναι η πορεία των νέων μετά την 
αποφοίτησή τους από τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση; 



Αναγκαιότητες 

 Ίδρυση και λειτουργία των απαραίτητων 
εκπαιδευτικών δομών ΕΑΕ. 

Δημιουργία προσβάσιμων ΣΜΕΑΕ σε κάθε 
βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Επαρκής στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό και 
προμήθεια απαραίτητου εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού στις ΣΜΕΑΕ. 

Διαρκής υποστήριξη των νέων με ΕΕΑ ή και 
Αναπηρία και των οικογενειών τους. 
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Επαγγελματική αποκατάσταση ΑμεΑ 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ιωάννα 2015, Άτομα με Αναπηρία και απασχόληση) 

 
 και Απασχόληση ) 

Το "Μύρτιλλο Καφέ» στο Νέο Ηράκλειο απασχολεί 
άτομα με αναπηρία ή με ήπιες μαθησιακές 

δυσκολίες. 

https://youtu.be/py9YmQc0ESg 

 

https://youtu.be/z-ILwZkMywg 

 

https://youtu.be/py9YmQc0ESg
https://youtu.be/z-ILwZkMywg
https://youtu.be/z-ILwZkMywg
https://youtu.be/z-ILwZkMywg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα  

Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

https://pileidou.wordpress.com/ 

Για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον πρέπει να οικοδομήσουμε 

Γέφυρες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. 


