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ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ
Ο αυτισμός εμφανίστηκε στην ελληνική νομοθεσία μόλις το 1999 με το Νόμο
2716/1999 για την Ψυχική Υγεία και το 2000 με τον Ν. 2817/2000 για την Ειδική
Αγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις
που αίρουν ως ένα σημείο τους αποκλεισμούς, τα εμπόδια και τις δυσκολίες της
κοινωνικής ένταξης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και παρέχουν κοινωνική
προστασία. Με τα αναφερόμενα παρακάτω ΦΕΚ, έγινε μία επιλογή του βασικού
θεσμικού πλαισίου που υπάρχει, και αποσκοπεί στην καταγραφή των ρυθμίσεων της
κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας, η οποία αφορά στους κάτωθι κυρίως τομείς:


Στην Εκπαίδευση των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, η οποία παρέχεται
δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία, ενώ η μορφή των σχολείων αυτών
προσδιορίζεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών των μαθητών αυτών.



Στην Εργασία και στην Απασχόληση, που στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή
στην κοινωνία, στην παραγωγή, στην κατανάλωση και στην άρση κάθε είδους
αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.



Στην Υγεία, την Κοινωνική Πρόνοια και την Ασφάλιση, που στοχεύει στη
διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής προστασίας των ατόμων στο
φάσμα του αυτισμού με τη θέσπιση οικονομικής ενίσχυσης και την
εγκαθίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων κοινωνικής στήριξης και επανένταξης,
τα οποία προσφέρουν στα άτομα αυτά ψυχική στήριξη, άνετη και ασφαλή
διαβίωση, ιατρική παρακολούθηση και κοινωνική επανένταξη.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στα άτομα με ειδικές ανάγκες

ή με αναπηρία περιλαμβάνονται και τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
(αυτιστικό φάσμα). Στην ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τα άτομα με ειδικές
ανάγκες ή με αναπηρία συγκαταλέγονται και τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές (αυτιστικό φάσμα). Ο Νόμος 2817/2000 περιλαμβάνει στην κατηγορία
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκείνα που έχουν σύνθετες γνωστικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και
άλλες διαταραχές ανάπτυξης.
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1. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κατέχει σημαντική θέση στο
σύστημα αξιών της σημερινής κοινωνίας, καθώς αποτελεί το κατώφλι ένταξης στην
αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, η επαγγελματική εκπαίδευση
σημαίνει το στάδιο μετάβασης από το προστατευμένο περιβάλλον στον εργασιακό
βίο, την κοινωνική ένταξη και την αυτόνομη ζωή.

1.1. Στόχοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθ. 3699/2008, άρθρο 1, η πολιτεία δεσμεύεται να
κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα
αυτισμού) ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας
και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα
άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) όλων των ηλικιών και
για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει
σε όλους τους πολίτες με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) 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.
Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η
αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική
παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα
εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών
Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και από τις δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Η ειδική
αγωγή και εκπαίδευση περιλαμβάνει σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με
κατάλληλες κτιριολογικές υποδομές, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα
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διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Βάσει του ιδίου νόμου, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία,
εφαρμόζονται

ειδικά

εκπαιδευτικά

προγράμματα,

ανάλογα

με

τις

ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα
αυτισμού) για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Προγράμματα
συστηματικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και
κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση
και παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από
τις ΣΜΕΑΕ και επικουρικά από τα ΚΕΔΔΥ. Επίσης, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι
στους μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) παρέχεται
ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η οποία επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά
τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην
οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.
Ειδικότερα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση επιδιώκει ιδίως:
α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών
με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),
β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε
να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν
αυτό είναι δυνατόν,
γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό
σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και
δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο
και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.
Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με:
α) την έγκαιρη ιατρική διάγνωση,
β) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα
ΚΕΔΔΥ και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),
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γ) την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων
αποκατάστασης, την προσαρμογή του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, τη
χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και του λογισμικού και την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και
εργονομικών διευθετήσεων από τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ.

1.2. Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς
Το

άρθρο
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παρουσιάζει

τους

διαγνωστικούς,

αξιολογικούς

και

υποστηρικτικούς φορείς. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα
ΚΕΔΔΥ, την «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης
(ΕΔΕΑΥ)» και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.
Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές μέχρι το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της
ηλικίας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα,
που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
(προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο
ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην
παιδονευρολογία,
λογοθεραπευτή.

έναν
Στη

κοινωνικό

λειτουργό,

έναν

διεπιστημονική

ομάδα

δύναται

ψυχολόγο
να

και

συμμετέχει

έναν
και

εργοθεραπευτής κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ.
Επιπλέον, άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
των ΚΕΔΔΥ.
Τα ΚΕΔΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
1) Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των
δυσκολιών των ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) στο
σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και
Πρόνοιας των Περιφερειών.
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2) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή
ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και
δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με
το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών,
κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή
στο σπίτι.
3) Την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη
σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης, τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συμβούλους
προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, τους
συμβούλους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη εφαρμογής του
προγράμματος, καθώς και με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
4) Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο
εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης
και κατάρτισης για τους γονείς και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή
βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που
οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ.
5) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των
μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) με προφορικές ή
άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εισηγείται τους εναλλακτικούς τρόπους
εξέτασης των αυτιστικών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και
τους εναλλακτικούς τρόπους της σχολικής αξιολόγησής τους εκτός εξετάσεων.
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6) Τη σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων - προτάσεων για τους μαθητές με
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),στις οποίες αναφέρονται οι
σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη
συμμετοχή του κάθε μαθητή με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)
στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού
πλαισίου.
7) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής. Παρακολουθεί την εφαρμογή
του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης για μαθητές με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) και του προγράμματος υποστήριξης της
οικογένειάς τους.
8) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών
του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι
διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις
και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες
εξωσχολικές υπηρεσίες.
9) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή
και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και
άλλους αρμόδιους Φορείς.
Σε όλα τα ΚΕΔΔΥ τοποθετείται και υπηρετεί το εξής Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (ΕΠ), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Διοικητικό
Προσωπικό (ΔΠ): Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Φιλολόγων, Μαθηματικών, Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ, Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών,
Παιδοψυχιάτρων ή Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων
με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών,
Διοικητικών. Επίσης τοποθετείται κατά περίπτωση ΕΕΠ των ακόλουθων κλάδων:
Επαγγελματικών

Συμβούλων,

Φυσικοθεραπευτών,

Μουσικοθεραπευτών.
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Σχολικών

Νοσηλευτών,

Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

(ΙΠΔ)

άλλων

Υπουργείων συνιστούν

αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν
ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα κριτήρια, οι διαδικασίες και τα όργανα
αξιολόγησης και επαναξιολόγησης όλων των ΙΠΔ που αναγνωρίζονται επίσημα από
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.3. Φοίτηση - Εκπαιδευτικές δομές
Στο άρθρο 7 του νόμου υπ’ αριθ. 3699/2008 αναφέρεται ότι για τους
αυτιστικούς μαθητές με ή χωρίς λόγο, ως επίσημη γλώσσα αναγνωρίζεται η Νέα
Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με την προφορική της μορφή, με
τη γραπτή της μορφή ή/και με τη μορφή συμβόλων-εικόνων. Επιθυμητή προϋπόθεση
για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες για τον
αυτισμό, επιπλέον των άλλων προσόντων, ορίζεται και η εξειδίκευση και κατάρτιση
των εκπαιδευτικών σε τροποποιημένες-υποβοηθούμενες μορφές επικοινωνίας.
Με βάση τους ιδιαίτερους κοινωνικούς περιορισμούς που επιβάλλει ο
αυτισμός ως αναπηρία στους μαθητές, η φοίτησή τους στις εκπαιδευτικές δομές
μπορεί να γίνεται ως εξής:
Οι μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μπορούν να φοιτούν στις
σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της
τάξης και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, με
παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά
προτίμηση εξειδίκευση στον αυτισμό.
Οι μαθητές με αυτισμό μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας μπορούν να
φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό
και εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό
Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό.
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Όταν η φοίτηση των μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα
αυτισμού) καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού
προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:
α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.
β) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως
παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία. Στο πρόγραμμα
διδασκαλίας

στο

σπίτι μπορεί να

χρησιμοποιείται και το

σύστημα της

τηλεεκπαίδευσης (Νόμος 3699/2008, άρθρο 6 παρ. 4).
Η φοίτηση των αυτιστικών μαθητών στις κατάλληλες δομές ΕΑΕ ή στο
κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική
αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες
του

μαθητή,

αποφασίζει η

Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή

Αξιολόγησης, της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Οι παράλληλες στηρίξεις των
αυτιστικών μαθητών, καθώς και κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής
ανάγκης, ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν σχετικής εισήγησης του οικείου ΚΕΔΔΥ
και της σύμφωνης γνώμης των γονιών του μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή μπορεί
να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του
μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων
της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό
νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου (Ν. 3699/2008 άρθρο 7
παράγραφος 4).
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου υπ’ αριθ. 3699/2008 ως σχολικές μονάδες
ΣΜΕΑΕ ορίζονται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
1) Τα γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της
ηλικίας τους. Τα γυμνάσια ΕΑΕ περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις
επόμενες τάξεις Α’, Β’ και Γ’. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην
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Α’ τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το
οικείο ΚΕΔΔΥ.
2) Τα λύκεια ΕΑΕ, που περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις
επόμενες τάξεις Α', Β' και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην
Α' τάξη του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το
οικείο ΚΕΔΔΥ.
Οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι
κάτωθι:
1) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται
απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η
φοίτηση περιλαμβάνει πέντε τάξεις. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για
την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
είναι ισότιμα με τα Ειδικά Γυμνάσια, χορηγούν δε στο πέρας της Δ’ τάξης τίτλο
Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην Ε’ τάξη, πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα
επιπέδου 2β. Στην Ε’ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των
σχολικών συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών
και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη
φοίτησή του, εγγράφεται στη Β’ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του
Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου ή Εσπερινού), κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ,
σε ειδικότητα αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού. Σε περίπτωση που ο μαθητής
επιθυμεί να φοιτήσει σε ειδικότητα διαφορετικής ομάδας προσανατολισμού, ενώ έχει
ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην
Α’ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου ή του Γενικού Επαγγελματικού
Λυκείου.
2) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται
απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων
και Λυκείων. Στα λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ’
αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους
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αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα
επιπέδου 3.
3) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. 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. Στην τελευταία
τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον
τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων. Η ΣΤ’ τάξη λειτουργεί ως
τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των
δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον.
Απόφοιτοι ΕΕΕΕΚ μπορούν να εργαστούν σε:
Θερμοκήπια (Επαγγελματίες ή Υπάλληλοι), Περιποίηση Κήπων (Κηπουροί στο
Δημόσιο/Ιδιωτικό

τομέα),

Μικροπαραγωγοί

οπωροκηπευτικών,

Εργαστήρια

Ξυλουργικής, Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής Κεριού, Κοπτικής-Ραπτικής-Πλεκτικής
Εικόνας, Κηπουρικής, Υδραυλικής, Παραγωγής Φυσικών Σαπουνιών, Κολόνιας,
Βιτρό Ευχητηρίων Καρτών και λοιπών χειροποίητων κατασκευών.
Η φοίτηση των μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα
αυτισμού) στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να
παραταθεί ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πέραν του εικοστού
τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους. Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος
διευθυντής εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ. 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.
Ως προς τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ιδρύονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον Απρίλιο του
2014 με την ονομασία Δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής (ΔΙΕΚ ΕΑ) στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη (Ν. 4186/2013).
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κεντρικό Υπηρεσιακό
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Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α)
από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου
Συμβουλίου, β) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο
του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από
άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική
Αγωγή και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα
αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος και γραμματέας
διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής
Αγωγής.
Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή
Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία
ενός περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία
στην

ειδική

αγωγή,

αναπληρούμενο

από

άλλον

Περιφερειακό

Διευθυντή

Εκπαίδευσης, τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του,
επίσης, σύμβουλο ΕΑΕ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής,
αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τα δύο
αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ.
Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο
είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση
με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή εκπαίδευσης
κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, έναν σχολικό Σύμβουλο
ΕΑΕ και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ.
Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Το Τμήμα ΕΑΕ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει ως έργο:
α) την επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της
ΕΑΕ και η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΑΕ,
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β) τον σχεδιασμό και την υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης
του προσωπικού της ΕΑΕ σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης του
Ινστιτούτου εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα
(ΠΕΚ) και τα Τμήματα ΕΑΕ των Πανεπιστημίων,
γ) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών
προγραμμάτων, καθώς και τον σχεδιασμό του διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού
υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
(φάσμα αυτισμού),
δ) την αξιολόγηση των προγραμμάτων ΕΑΕ σε συνεργασία με το Τμήμα
Αξιολόγησης του Ινστιτούτου εκπαιδευτικής Πολιτικής,
ε) την προώθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην ΕΑΕ,
στ) την επιστημονική υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ,
των Συμβούλων ΕΕΠ και των προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης,
ζ) τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού
και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των
θεμάτων της ΕΑΕ,
η) την αξιολόγηση του έργου των ΚΕΔΔΥ.
Ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου
νόμου, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και
δεν έχουν μετεκπαίδευση ή άλλο τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ συμμετέχουν κατά
προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται
από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) ή είναι προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).
Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών
διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής
προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των
μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) χωρίς παράλληλη
στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται Ειδικό
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Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) (άρθρο 18). Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των
μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ΣΜΕΑΕ
παρακολουθούν

επιμορφωτικά

προγράμματα

που

και ΚΕΔΔΥ

καταρτίζονται

και

πραγματοποιούνται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και άλλους
φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος ΕΑΕ του Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης, μπορεί να καταρτίζονται προγράμματα για την επιμόρφωση του ΕΕΠ
και του ΕΒΠ. Για τη μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ΕΕΠ σε θέματα ΕΑΕ παρέχονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε Πανεπιστήμια της χώρας. (άρθρο 25).

1.4. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Εκπαίδευση ατόμων με Αναπηρία».
Το 2008 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα που εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,
στο Μέτρο 1.1. «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα
ατόμων ειδικών κατηγοριών» και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων 1.1.1α
«Αναβάθμιση και Επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία» της
Ενέργειας 1.1.4 «Εκπαίδευση ατόμων με Αναπηρία». Η εφαρμογή ενός συνολικού
σχεδίου παρέμβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας για τη βελτίωση των
συνθηκών ένταξης και της επιδιωκόμενης βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων
με αυτισμό επετεύχθη με το παρόν έργο μέσα από τη χρήση σύγχρονων
εκπαιδευτικών μεθόδων και νέων τεχνολογιών. Με το παρόν έργο έγινε εφαρμογή
ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης των ικανοτήτων των αυτιστικών
ατόμων στο πλαίσιο της προσπάθειας ενσωμάτωσης των ατόμων Ειδικών κατηγοριών
στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.
Επιδιώχθηκε η υλοποίηση πρότυπων πιλοτικών εφαρμογών και προγραμμάτων
εκπαίδευσης μαθητών με αυτισμό μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τέλος, μέσα
από τις ενέργειες δημοσιότητας επιδιώχθηκε και η πραγματοποίηση προγραμμάτων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γονέων, εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης,
στελεχών της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα.
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Οι γενικοί στόχοι του έργου ήταν:
1.

Η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αυτισμό

στο γενικό σχολείο και σε ευρύτερους χώρους της κοινότητας.
2.

Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για μαθητές/ήτριες με

αυτισμό στην προ-επαγγελματική εκπαίδευση.
3.

Η σύνδεση των βαθμίδων ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση που
παρέχουν για την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών
με αυτισμό.
4.

Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση πιλοτικών προγραμμάτων για την

κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση μαθητών/τριών με αυτισμό που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σύμφωνα με επιστημονικά ορθές και σύγχρονες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις.
5.

Η ανάπτυξη ενός πιλοτικού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των

εκπαιδευτικών της γενικής, των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής με μία επιστημονική
ομάδα, με κοινό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης και επαγγελματικής
αποκατάστασης ατόμων με αυτισμό, στο βαθμό που είναι εφικτό.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως φορέας υλοποίησης του
έργου, στόχευσε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αξιοποίηση 1)
της εμπειρίας από προηγούμενα εκπαιδευτικά διακρατικά προγράμματα και της
μακροχρόνιας έρευνας και συνεργασίας στο πεδίο του αυτισμού με φορείς του
εσωτερικού και του εξωτερικού, 2) της μεγάλης εμπειρίας στην εκπαίδευση
αυτιστικών παιδιών της συνδεδεμένης με το ΑΠΘ Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου
“ΕΛΠΙΔΑ” όπου εφαρμόζονται πρακτικά οι κατευθύνσεις που προκύπτουν από τη
σύγχρονη έρευνα και 3) την αποτελεσματική διαχείριση των παραπάνω με την
αξιοποίηση της μεγάλης εμπειρίας του Κέντρου Έρευνας και Διάδοσης της Ιατρικής
Πληροφορίας (ΚΕΔΙΠ) του ΑΠΘ στον τομέα της πληροφορικής.
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Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 1.1., δημιουργήθηκε το
παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για
μαθητές με αυτισμό:
1. Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με αυτισμό (ΕΠΕΑΕΚ
1.1.4..)
2. Λογισμικά για εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ γ' ΚΠΣ:
αναβάθμιση του θεσμού της εκπαίδευσης αυτιστικών ατόμων με χρήση νέων
τεχνολογιών).
3. Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: αναβάθμιση του θεσμού της
εκπαίδευσης αυτιστικών ατόμων στην Α/βαθμια και Β/βαθμια εκπαίδευση.
4. Ενημερωτικό υλικό για μαθητές με αυτισμό (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. μέτρο 1.1
ενέργεια 1.1.4 «πρόγραμμα ενδυνάμωσης και υποστήριξης ομάδων οικογενειών
ατόμων με αυτισμό».
5. Εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη μαθητών
με αυτισμό (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. μέτρο 1.1 ενέργεια 1.1.4 «ανάπτυξη και υλοποίηση
πιλοτικών προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική
αποκατάσταση μαθητών με αυτισμό».
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2. Εργασία και απασχόληση

Οι έφηβοι με αναπηρία πολύ περισσότερο από τους συνομηλίκους τους
τυπικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν περιορισμούς που σχετίζονται με αρνητικές
κοινωνικές στάσεις και στερεότυπα που δυσχεραίνουν την επαγγελματική
αποκατάσταση και την πορεία τους προς την ανεξαρτησία. Βασικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οικογένειές τους και οι
επαγγελματίες σχετικά με τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι τα
ακόλουθα:
-

Το χαμηλό ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς οι
επιλογές που τους προτείνονται δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και
στις ανάγκες τους.

-

Η επαγγελματική προετοιμασία και κατάρτιση συχνά δεν συνδέεται με
πραγματικές εργασιακές πρακτικές.

-

Ο δείκτης ανεργίας στα άτομα με αναπηρίες είναι πολύ υψηλότερος από
αυτόν των ατόμων γενικού πληθυσμού.

-

Οι προσδοκίες και οι στάσεις των εκπαιδευτικών και κυρίως των εργοδοτών
οι οποίοι υποτιμούν τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρίες.

-

Υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη φυσική προσβασιμότητα στο χώρο
εργασίας.

-

Η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας καθώς δεν τηρείται η εργασιακή
ποσόστωση ως μέτρο εργασιακής στήριξης των ατόμων με αναπηρίες.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία «Ένταξη» είναι «η διαδικασία

κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση» (άρθρο 1, παρ. 3). «Ευπαθείς
Ομάδες Πληθυσμού» είναι «…οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η
συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή
νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία
επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας»
(άρθρο 1, παρ.4). Μία κατηγορία των «Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού»
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αποτελούν οι «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού». Σ’ αυτές ανήκουν εκείνες οι ομάδες
του πληθυσμού «…που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται
από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν
άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι
παραβάτες» (άρθρο 1, παρ.4α).
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και την εργασία
αναγνωρίζεται σε διάφορα άρθρα του Συντάγματος της χώρας, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την 18/2001 απόφαση της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής στις
23.04.2001. Σύμφωνα λοιπόν με την προαναφερθείσα συνταγματική επιταγή, τα
άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους
Έλληνες πολίτες αναφορικά με την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τις
ασφαλιστικές παροχές κ.λπ. Το άρθρο 21 παρ.6 ορίζει ότι «Τα άτομα με αναπηρία
έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την
επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή της χώρας». Με την προαναφερθείσα διάταξη το Σύνταγμα της χώρας
εναρμονίζεται με τα πιο προοδευτικά Συντάγματα άλλων χωρών, υιοθετώντας το
κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Με το άρθρο 22 παρ.1 του Συντάγματος
θεμελιώνεται τόσο το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία όσο και η
προστασία αυτής. Παράλληλα τα άτομα με αναπηρία προστατεύονται από τη
διάκριση στις συνθήκες απασχόλησης, στις αμοιβές, στην κοινωνική ασφάλιση.

2.1. Ένταξη ατόμων με αναπηρία στην εργασία
Ένα θετικό μέτρο δράσης που εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια η ελληνική
Πολιτεία με στόχο την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία αποτελεί η
θέσπιση (ν.2643/1998) ενός συστήματος με ποσόστωση προνομιακής υποχρεωτικής
τοποθέτησης ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε θέσεις εργασίας στο στενό δημόσιο
(άρθρο 2) και στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 3) και αποτελεί
βασικό νομοθετικό κείμενο που προστατεύει και προωθεί το δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρία στην εργασία ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Με αυτό προστατεύονται τα
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άτομα με αναπηρία (άμεση προστασία) και οι συγγενείς α΄ βαθμού των ατόμων με
αναπηρία (έμμεση προστασία). Ο Νόμος παρέχει προστασία: α) σε εκείνα τα άτομα
με αναπηρία που το ποσοστό αναπηρίας τους είναι 50% τουλάχιστον (άμεση
προστασία) και β) σε όσους έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω (έμμεση προστασία). Ειδικά με το άρθρο 31 του ν.2956/01 (Αρ. ΦΕΚ
258 Α΄/06.11.2001) προβλέπεται ότι όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με νοητική
αναπηρία ή αυτισμό και ανίκανο προς εργασία, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό
αναπηρίας μειώνεται από 67% (που απαιτείται για όλες τις υπόλοιπες παθήσεις) σε
50%.
Ο ΟΑΕΔ είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των προκηρύξεων του
νόμου, τη μοριοδότηση και την τοποθέτηση, ενώ η Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας έχει την
ευθύνη του συντονισμού όλων των διαδικασιών. Ο διορισμός και οι προσλήψεις των
προστατευομένων προσώπων του ν.2643/1998 γίνεται μέσω γενικών και ειδικών
προκηρύξεων, οι οποίες σύμφωνα με αυτόν εκδίδονται σε ετήσια βάση και σε
προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Οι υπόχρεοι φορείς είναι:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα, δηλαδή οι
δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι ΟΤΑ κάθε
βαθμίδας. Το ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσουν πανελλαδικά
αυτοί οι φορείς για όλες τις προστατευόμενες από τον Νόμο ομάδες κατανέμεται ως
εξής στα άτομα με αναπηρία: i) 3/8 στα άτομα με αναπηρία που το ποσοστό
αναπηρίας τους είναι 50% τουλάχιστον (άμεση προστασία) και ii) 1/8 σε όσους έχουν
τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (έμμεση προστασία).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 2, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που
είναι οι εξής: α) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι Οργανισμοί, β) τα νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα
οποία το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και γ) τα
νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
δύο προηγούμενες περιπτώσεις ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους
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Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, είτε
επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς - τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τα οικεία
καταστατικά - είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο, το 51% τουλάχιστον του οποίου
κατέχουν οι παραπάνω φορείς (περίπτωση 8, άρθρο 2). Η ποσόστωση σε αυτούς τους
φορείς ανέρχεται: i) για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία (άμεση προστασία) στο 3% και
ii) για τους συγγενείς τους (έμμεση προστασία) στο 1% του ποσοστού 8% που
προορίζεται για όλες τις προστατευόμενες από τον Νόμο ομάδες.
3. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που
λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους
εταιρίες (ιδιωτικός τομέας) που απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50)
άτομα. Η ποσόστωση σε αυτούς τους φορείς ανέρχεται: i) για τα ίδια τα άτομα με
αναπηρία (άμεση προστασία) στο 2% και ii) για τους συγγενείς τους (έμμεση
προστασία) στο 1% του ποσοστού 8% που προορίζεται για όλες τις προστατευόμενες
από τον Νόμο ομάδες. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθέντες
φορείς που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις
δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις (περίπτωση α της παρ. 1
του άρθρου 2).
Σε μία προσπάθεια εκλογίκευσης του συστήματος ποσόστωσης και
διαφύλαξης της αντικειμενικότητάς του, με τον ν.2643/1998 λαμβάνεται πρόνοια για
την πριμοδότηση των προσόντων που συνδέονται με τις γνώσεις και την καθιέρωση
του συστήματος μοριοδότησης των κοινωνικών κριτηρίων, όπως είναι η οικογενειακή
και η οικονομική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: α) η
ηλικία, β) τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών), γ) το ποσοστό αναπηρίας, δ) η
οικογενειακή κατάσταση και ε) η οικονομική κατάσταση (παρ 1, άρθρο 4). Για τη
διαφύλαξη της αντικειμενικότητας των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων και της μοριοδότησης των ουσιαστικών, τυπικών και κοινωνικών
κριτηρίων, έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι πρωτοβάθμιες επιτροπές για την
εξέταση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών από μέρους των εργοδοτών
και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές, για την εξέταση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών
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προσφυγών από μέρους των τοποθετούμενων, στις οποίες επίσης συμμετέχουν και
εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών τους φορέων.
Οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους εργοδότες όταν δεν εφαρμόζουν τον
Νόμο είναι οι εξής: α) πρόστιμο ίσο με έξι κατώτατους μηνιαίους μισθούς ιδιωτικού
υπάλληλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των εθνικών γενικών
συλλογικών συμβάσεων εργασίας για άρνηση πρόσληψης των προστατευόμενων
προσώπων, β) πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές που δικαιούται ο τοποθετούμενος για
κάθε ημέρα καθυστέρησης της πρόσληψής του, εφόσον εμφανίστηκε στον υπόχρεο
εργοδότη. Τέλος, η παρεχόμενη κοινωνική προστασία ενισχύεται από το μέτρο
απονομής ηθικών αμοιβών στις επιχειρήσεις που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την απασχόληση των προσώπων που προστατεύονται από τον Νόμο και από το μέτρο
της καταβολής μέρους των δαπανών που απαιτείται για την επαγγελματική κατάρτιση
των προσώπων που προστατεύει ο Νόμος ή την εργονομική διευθέτηση («εύλογες
προσαρμογές») της θέσης εργασίας, επαύξηση της κανονικής ετήσιας άδειας των
τοποθετουμένων κατά έξι εργάσιμες ημέρες.

2.2. Ειδικά μέτρα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο του
κοινωνικού και θεσμικού του ρόλου, λαμβάνει ειδικά μέτρα, προκειμένου να στηρίξει
τις πληθυσμιακές ομάδες, των οποίων η είσοδος στην αγορά εργασίας είναι
δυσχερέστερη του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού. Τα ειδικά αυτά μέτρα στήριξης
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αναπτύσσονται ως δράσεις Εθνικής πολιτικής με
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ
αλλά και στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων του ΕΚΤ ή άλλων Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών.
Ο ΟΑΕΔ στηρίζει την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των
ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες με την υλοποίηση ειδικών
προγραμμάτων επιδότησης της απασχόλησης τους και με ευνοϊκότερους όρους από
τα αντίστοιχα των κοινών ανέργων.
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Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Ε.Π.) είναι ένας θεσμός παιδαγωγικής
φύσης, με αποδέκτη το απασχολήσιμο Εργατικό Δυναμικό, που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ
διαμέσου της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση Ε.Π. είναι Υπηρεσία της
Διοίκησης, της οποίας η λειτουργία διέπεται από το Β.Δ. 405/71. Τα Τμήματα που
την αποτελούν είναι: α)Τμήμα Ψυχοτεχνικών Μελετών και Ερευνών, β) Ανάλυση
Επαγγελμάτων και Πληροφορική, γ) Εφαρμογή Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
δ)

Επαγγελματικές

Προσανατολισμού

Επιλογές.

Εκτός

από

τη

υπάρχουν οι κατά τόπους

Διεύθυνση
Υπηρεσίες

Επαγγελματικού
του

Οργανισμού

(Περιφερειακές, Τοπικές, Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης), που έχουν την
ευθύνη της εφαρμογής του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Η έκταση και η ταχύτητα των τεχνολογικών μεταβολών, που επέρχονται
στους

περισσότερους

κλάδους

της

οικονομίας,

οδηγούν

σε

μεγαλύτερη

επιλεκτικότητα της Αγοράς Εργασίας και επομένως στην αύξηση των κινδύνων
Κοινωνικού

Αποκλεισμού.

Ο

Κοινωνικός

Αποκλεισμός

εμφανίζεται

σαν

χαρακτηριστικό κυρίως των περισσότερο τρωτών εργαζομένων ή εκείνων που θα
προσαρμοστούν δυσκολότερα στις μεταβολές αυτές, ιδίως εξαιτίας έλλειψης βασικών
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, εξαιτίας της ανεπαρκούς τους ένταξης
στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στέρησης ή μείωσης φυσικών προσόντων,
λόγω σωματικής, ψυχικής ή νοητικής μειονεξίας.
Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των καθοριστικών παρεμβάσεων, που ασκεί στους
τομείς του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτισης - Εκπαίδευσης, και
απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού της χώρας, παρεμβαίνει δυναμικά με το
σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου ενίσχυσης και ενσωμάτωσης των
πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες πλήττονται ή κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό . Αυτό επιτυγχάνεται με τη θεσμοθέτηση δέσμης μέτρων στήριξης, που
θα διασφαλίζουν την είσοδο και παραμονή τους σε αυτή. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση,
ο συντονισμός των προγραμμάτων και των μέτρων στήριξης, καθώς και η
παρακολούθησή τους είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διοίκησης και ενεργεί μέσα στα πλαίσια, που
ορίζονται από τους Ν. 2643/98 (που αντικατέστησε τον Ν. 1648/86 μόνο για ΑΜΕΑ),
Ν. 1262/82, Π.Δ. 246/86, Ν.1836/89, Ν.1892/90 παρ.32κ, 51, Ν. 2081/92 παρ. 27,
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Ν.2431/96 παρ. 6. και 33485/17.6.1998 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η Διεύθυνση αυτή αναπτύσσει, διαρθρώνει και αναδιαρθρώνει δομές και
δράσεις, που ευαισθητοποιούν, ενεργοποιούν, και στηρίζουν τις παραπάνω
πληθυσμιακές ομάδες με προγράμματα:
-Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
-Προκατάρτισης,
-Κατάρτισης σε ειδικότητες, που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας,
-Ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης των ατόμων στα κοινά προγράμματα του
ΟΑΕΔ,
-Απασχόλησης / Νέων Θέσεων Εργασίας, Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών,
ΜΜΕ ή Συνεταιρισμών,
-Ψυχοκοινωνικής στήριξης των χρηστών,
-Διάχυσης της πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των
κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού συνόλου,
-Συνεργασίας με άλλους φορείς, για την συμπληρωματικότητα των ενεργειών,
ώστε να διασφαλίζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
Ένα θετικό μέτρο δράσης που εφάρμοσε η ελληνική Πολιτεία με κοινοτική
χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. για την ένταξη των ατόμων
με αναπηρία στην εργασία ήταν το «Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των
εργοδοτών με επιχορήγηση για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με αναπηρίες».
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο Πρόγραμμα ήταν να
είναι άνεργοι, το ποσοστό αναπηρίας τους να είναι 50% και άνω και στην απόφαση
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α να μην αναγράφεται ο
χαρακτηρισμός «ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία».
Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε
άνεργα άτομα με αναπηρία ηλικίας 18-64 ετών με την επιχορήγηση μέρους του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που
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αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε
φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η διάρκεια της
επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις
δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες ακόμα χωρίς επιχορήγηση.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας υλοποιεί με
κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) το Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις
Κοινωνικής ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες του Πληθυσμού (ΤΟΠ/ΕΚΟ)».
Στόχος αυτού του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για
ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, για τους οποίους απαιτούνται
συνδυασμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν ή να
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει
δράσεις, όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε
ιδιωτικές

επιχειρήσεις,

εκπόνηση

business

plan,

εξειδικευμένες

υπηρεσίες

αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε
νομικά και φορολογικά θέματα. Ομάδα στόχος του προγράμματος, πέραν όλων των
άλλων ομάδων, είναι τα άτομα με αναπηρία.
Στόχος των ΤΟΠ/EKO είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι αφού ολοκληρώσουν
την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων να είναι σε θέση ώστε να
ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής τους, να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν
από άλλα επενδυτικά προγράμματα καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα
καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους
προσλάβουν.
Η ελληνική Πολιτεία εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια με κοινοτική
συγχρηματοδότηση (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) και με φορέα υλοποίησης τον Ο.Α.Ε.Δ
«Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων ατόμων με
αναπηρίες». Το βασικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 28.000 €.

2.3. Προγράμματα υποστηριζόμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα
25

Για τον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Ο
εργοδότης επιδοτείται για την απασχόληση του ατόμου με αναπηρίες για 3 χρόνια
ενώ τον τέταρτο χρόνο πληρώνει εκείνος. Ωστόσο έχει το δικαίωμα να ζητήσει ακόμη
μια περίοδο επιδότησης τριών ετών, έχοντας υποχρέωση να κρατήσει το άτομο και
τον τέταρτο χρόνο. Το μέτρο αυτό αφορά αποκλειστικά τα άτομα με νοητική
υστέρηση και τους ψυχικά πάσχοντες. Η επιδότηση του εργοδότη ανέρχεται στο ποσό
14,67 ευρώ ημερησίως, όταν πρόκειται για part time απασχόληση και 22,01, όταν
πρόκειται για full time. Όταν ένα άτομο προσληφθεί χάνει το προνοιακό του επίδομα
που ανέρχεται στο ποσό των 193,69 ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που απολυθεί ή
εγκαταλείψει την δουλειά του έχει το δικαίωμα να επανέλθει σε αυτό.
Η υποστηριζόμενη εργασία ή υποστηριζόμενη απασχόληση αποτελεί μία
εναλλακτική πρόταση στην εργασία για άτομα με αναπηρία μέσω ψυχοεκπαιδευτικής
και κοινωνικής στήριξης. Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα ή ευκαιρία στα
άτομα με αναπηρία να βρουν και να διατηρήσουν εργασία στην ελεύθερη αγορά
εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν κανονικό μισθό, ασφάλιση και κατά
προέκταση κανονικό τρόπο ζωής. Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες και τα προγράμματα
υποστηριζόμενης

απασχόλησης

αποτελούν

πιλοτικές

προσπάθειες

και

όχι

γενικευμένα μέτρα. Υπηρεσίες υποστηριζόμενης απασχόλησης παρέχονται μέσω
κάποιων Κέντρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων που δημιουργήθηκαν για την
επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία.
Το 1997 ιδρύθηκε στη χώρα μας η μη κερδοσκοπική κοινωφελής οργάνωση
«Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόμενης Εργασίας» (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε). Στόχοι της, μεταξύ
άλλων, είναι η προώθηση των ατόμων με αναπηρία στην ανοιχτή αγορά εργασίας
μέσα από τη δημιουργία υπηρεσιών εργασιακής τοποθέτησης καθώς επίσης και η
εκπαίδευση επαγγελματιών που ασχολούνται με την εργασιακή ένταξη των ατόμων
με αναπηρία. Η ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε προωθεί την κοινωνική ένταξη μέσω της εργασίας.
Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης &
Κατάρτισης άτομα με αναπηρία «Τα Παιδιά της Άνοιξης», μπορεί να φιλοξενήσει
εφήβους και ενήλικες ηλικίας 16 ετών και άνω με αυτισμό και άλλες διαταραχές
συμπεριφοράς και προσφέρει στην εκπαίδευση και στη κοινωνική ένταξη των
παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε Εργαστήρια: Ανθοκομίας-

26

Κηπευτικών, Λαϊκής Τέχνης, Κηροπλαστικής, κατασκευής Μπομπονιέρων και
Μεταξοτυπίας.
Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής με την επωνυμία «Μαργαρίτα» ιδρύθηκε το
1979 και προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική άσκηση σε άτομα
με αναπηρίες από ηλικία 14 ετών. Είναι πιστοποιημένο ως Εξειδικευμένο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης, πιστοποιημένο από το Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Η Υπηρεσία Ένταξης στην Απασχόληση
προσφέρει στους σπουδαστές επαγγελματικό προσανατολισμό και πρακτική άσκηση
σε χώρους εργασίας εκτός του Κέντρου και συντονίζει τις προσπάθειες των
σπουδαστών που θέλουν να εργαστούν (πρόγραμμα "Επαγγελματικοί Δρόμοι").
Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με εργοδότες προκειμένου να δημιουργεί θέσεις
εργασίας για τους σπουδαστές του Κέντρο. Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο,
Κοινωνικό Λειτουργό, Εκπαιδευτικό και Ειδικό Παιδαγωγό.
Το μη κερδοσκοπικό Κέντρο Αποκαταστασιακής Εκπαίδευσης με την
επωνυμία "Θεοτόκος" ιδρύθηκε το 1963 για παιδιά και νέους ηλικίας έως 25 ετών με
νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. Παρέχει ειδική αγωγή και
εκπαίδευση, ειδική επαγγελματική κατάρτιση, ένταξη στην απασχόληση. Προσφέρει
ειδική επαγγελματική κατάρτιση για νέους ηλικίας 17 – 25 ετών, που φοιτούν σε
Εργαστήρια: Ξυλουργική, Βοηθοί Συντήρησης Κτιρίων, Κεραμική, Υφαντική,
Ραπτική, Κηπουρική, Τυποποιημένη Εργασία, Περιβαλλοντική Ανακύκλωση, Βοηθοί
Γραφείων, Τυπογραφία – Λιθογραφία, Μεταξοτυπία, Καντίνα, Μαγειρική –
Ζαχαροπλαστική,

Αποθηκάριοι,

Πλυντήριο

–

Στεγνωτήριο.

Ένταξη

στην

απασχόληση: προώθηση στην ανοικτή αγορά νέων ηλικίας 20 ετών και άνω, με
στήριξη από τον εκπαιδευτή για όσο χρόνο απαιτείται (Υποστηριζόμενη Εργασία).
Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες με την
επωνυμία «Ερμής» ιδρύθηκε το 1988. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό Σωματείο. Διαθέτει Κέντρο Ημέρας για
εφήβους και ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, δεν
εργάζονται και έχουν ανάγκη ένα Κέντρο που θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν και
να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Επίσης εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) που απευθύνεται σε νέους με αναπηρίες ηλικίας 16 ετών και άνω
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και στοχεύει στην προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Λέσχη Δημιουργικής
Απασχόλησης και Θεραπείας μέσω της Τέχνης: Απευθύνεται σε νέους και εφήβους
και έχει χαρακτήρα δημιουργικό και θεραπευτικό.
Το Κέντρο Έρευνας, Πληροφόρησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΚΕΠΕΠ) GALAXY αποτελεί ένα Κέντρο Έρευνας με σκοπό να δημιουργεί δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την κοινωνική
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Δραστηριοποιείται στους τομείς: α) Πληροφόρηση
– Μηχανοργάνωση, β) Έρευνα – Τεκμηρίωση, γ) Επαγγελματικός Προσανατολισμός,
δ) Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Η Πολυδιάστατη Υπηρεσία Συνοδείας (ΠΟΛ.Υ.Σ.) "Ίρις" λειτουργεί από το
1994 και απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με αναπηρίες. Εστιάζει στις ανάγκες για
γενική υποστήριξη, αυτόνομη διαβίωση, επαγγελματική απασχόληση, ελεύθερο
χρόνο, γενικό προσανατολισμό.
Μορφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας είναι οι Κοινωνικοί
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που είναι Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, οι οποίοι
θεσμοθετήθηκαν με τον ν.2716/1999 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 96 Α΄/ 17.05.1999) του Υπουργείου
Υγείας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας».
Οι επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας επιδιώκουν κοινωνικό σκοπό ή
καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, συμβάλλουν στην κάθε είδους ανάπτυξη και
απευθύνονται κυρίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία. Μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας
δύναται να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και
να εφαρμοστούν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μέσω της παροχής από τις
Κοινωνικές Επιχειρήσεις οικονομικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.
Στη χώρα μας λειτουργούν 14 Κοι.Σ.Π.Ε. Μία από τις σημαντικότερες
προϋποθέσεις για τη διεύρυνση αυτού του θεσμού και την επιτυχή λειτουργία του
είναι η υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την άρση τυχών
προκαταλήψεων εκ μέρους των εργοδοτών και των τοπικών κοινωνιών.
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Τα βασικά σημεία διαφοροποίησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών – Επιχειρήσεων που λειτουργούν με επιτυχία σε κράτη μέλη της Ε.Ε. (π.χ. Γερμανία, Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία) από τα Π.Π.Ε. και τους παραδοσιακούς Μη Κερδο-σκοπικούς
Οργανισμούς είναι τα εξής: o υψηλός βαθμός αυτονομίας τους, o συνδυασμός
επιχειρηματικού πνεύματος και επιτέλεσης κοινωνικών στόχων, η διάθεση των
υψηλής ποιότητας προϊόντων τους, ακόμη και συγκριτικά με αυτά της ελεύθερης
αγοράς.
Τέλος, ο θεσμός της τηλεργασίας (teleworking) εισήχθη στη χώρα μας με την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2006 και 2007 (Π.Κ.
14/13.04.2006), στη βάση ευρωπαϊκής συμφωνίας - πλαισίου για την τηλεργασία.
Παρόλο που η τηλεργασία όταν ασκείται από το σπίτι μπορεί να οδηγήσει στην
κοινωνική απομόνωση των ατόμων με αναπηρία, ωστόσο αποτελεί αναμφισβήτητα
μια μορφή απασχόλησης που θα μπορούσε να απορροφήσει ένα μεγάλο αριθμό
ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια συμβατική θέση
εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά για την προώθηση αυτής της μορφής
απασχόλησης στα άτομα με αναπηρία είναι η παροχή από την πλευρά της Πολιτείας
ευρειών ευκαιριών κατάρτισης στη χρήση Η/Υ και εν γένει στη χρήση νέων
τεχνολογιών. Με το άρθρο 5 του ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 66 Α΄/11.05.2010) ρυθμίστηκαν θέματα που
αφορούσαν στην μετατροπή της κανονικής εργασίας σε τηλεργασία, στην παροχή
ενημέρωσης από τον εργοδότη στον τηλεργαζόμενο για την εργασία που ο τελευταίος
θα αναλάβει κ.λπ.
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3. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Σύμφωνα με τον Νόμο 2716/1999 για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας «το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που έχουν σκοπό την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία,
περίθαλψη, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων,
παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου (Άρθρο
1, παρ.1).
Επίσης, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι μεταξύ των παθήσεων, για τις
οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010, είναι οι Διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger).
Στο πλαίσιο της συντελούμενης μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας της χώρας, δημιουργούνται τα πρώτα Ολοκληρωμένα Κέντρα για άτομα με
διαταραχές του φάσματος του αυτισμού - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Με τα
Κέντρα αυτά επιχειρείται η δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών που καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα αναγκών των ίδιων των πασχόντων όπως και των οικογενειών τους και
των θεραπευτών-μελετητών.

3.1. Μονάδα Υποστήριξης Παρακολούθησης ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Ο «Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα
με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές»
εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Μονάδας Υποστήριξης Παρακολούθησης ΨΥΧΑΡΓΩΣΒ Φάση. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τους
φορείς και τα στελέχη τους στα πρώτα βήματα οργάνωσης των Ολοκληρωμένων
Κέντρων και των υπηρεσιών τους.
Στις υπηρεσίες που παρέχουν τα Ολοκληρωμένα Κέντρα περιλαμβάνεται η
διάγνωση, αξιολόγηση, θεραπεία και εκπαίδευση των παιδιών με Διάχυτες
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Αναπτυξιακές Διαταραχές κατ΄ οίκον και στους χώρους του Κέντρου Ημέρας, η
εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειών τους, η παρέμβαση κατ΄ οίκον σε
περιπτώσεις κρίσεων των οικογενειακών συστημάτων, η παροχή βραχείας
στεγαστικής κάλυψης και η συνέχιση της παρακολούθησης του ατόμου μετά την
ολοκλήρωση

των

θεραπευτικών

παρεμβάσεων

που

του

παρέχονται

στο

Ολοκληρωμένο Κέντρο.
Έως την έναρξη του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ τα άτομα με διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές εξυπηρετούνταν από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, από τα
ψυχιατρικά τμήματα και τα κέντρα Ψυχικής Υγείας καθώς και από ορισμένες δομές
ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, όπως:
1.

Θεραπευτική Μονάδα Αυτισμού, Αγ. Παρασκευή Αττικής. Κέντρο

Ψυχικής Υγιεινής.
2.

«ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Ι», Χαλάνδρι Αττικής. Ελληνικό Κέντρο για την

Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας. Μονάδα Αυτιστικών
Ατόμων «ΕΛΠΙΔΑ», Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύλλογος Γονέων και Φίλων του
Ειδικού Παιδιού «Ελπίδα».
3.

Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ», Ζίτσα Ιωαννίνων.

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.
4.

Μονάδα Ειδικής Αγωγής «SOS», Ν. Μάκρη – Αττικής. Σύλλογος

Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Παιδιών.
5.

«ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», Ηράκλειο Κρήτης. Γονείς παιδιών με Ειδικές

Ανάγκες.
6.

Οικοτροφείο Αυτιστικών «ΑΝΑΔΥΣΗ», Αίγινα.

7.

Ίδρυμα για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», Ν. Μάκρη Αττικής.

Αποτελείται από Κ.Η., Παιδικό Σταθμό, Ειδικό Σχολείο.
8.

«Η

ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ»,

Χανιά

Κρήτης.

Σύλλογος

Προστασίας

Αυτιστικών Παιδιών.
9.

«Η ΑΡΓΩ», Ν. Φάληρο Πειραιά. Σωματείο Γονέων Ναυτικών.
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Σήμερα έχουν προστεθεί τα πρώτα Ολοκληρωμένα Κέντρα ή τμήματα τους
(Β’ Φάση ΨΥΧΑΡΓΩΣ):
1.

Ξενώνας 10 ατόμων, Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων

Αυτιστικών ατόμων Λάρισας, Λάρισα, Δ.Υ.ΠΕ Θεσσαλίας
2.

Κέντρο Ημέρας για παιδιά με σοβαρές εξελικτικές διαταραχές,

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α., Μεσολόγγι, Δ.Υ.ΠΕ Δυτικής Ελλάδας
3.

Ολοκληρωμένο Κέντρο Αντιμετώπισης Αυτισμού και Διάχυτης

Διαταραχής της Ανάπτυξης - ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙ, Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική
Υγεία & Θεραπεία Παιδιού & Οικογένειας «Το Περιβολάκι», Χαλάνδρι, Β΄Δ.Υ.ΠΕ
Αττικής
4.

Κέντρο Ημέρας «Λιθαράκι», Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής,

Παπάγου, Β΄Δ.Υ.ΠΕ Αττικής
5.

Κέντρο Ημέρας «ΕΘΜΑ», Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Π.

Ψυχικό, Β΄Δ.Υ.ΠΕ Αττικής
Ένα Ολοκληρωμένο Κέντρο περιλαμβάνει ένα μικρό δίκτυο υπηρεσιών που
απαντά με τον πλέον κατάλληλο τρόπο σε πολλά επίπεδα αναγκών των ατόμων με
διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και των οικογενειών τους. Επειδή όμως ο αυτισμός
και οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι σύνδρομα ιδιαίτερα σύνθετα που
επηρεάζουν όλη την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου και πλήττουν κάθε τομέα της
ζωής τους είναι απαραίτητη η δικτύωση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τα
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, με τις υπηρεσίες της πρόνοιας, με τα ΚΕΔΔΥ, με τα
εκπαιδευτικά πλαίσια κάθε βαθμίδας, με τα Κέντρα Προεπαγγελματικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με τα προστατευμένα εργαστήρια, καθώς και με τους
φορείς της κοινότητας στην οποία ζουν οι επωφελούμενοι από το Ολοκληρωμένο
Κέντρο. Γιατί μόνο αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των διάχυτων αναπτυξιακών
διαταραχών ολιστικά και παρεμβαίνοντας σε κάθε πλαίσιο είτε αφορά την σχολική
τάξη, είτε τον χώρο εργασίας, είτε τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, μπορεί
κανείς

να

αναμένει

μεγιστοποίηση

των

σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων στο χρόνο.

32

θεραπευτικών

παρεμβάσεων

και

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
αποτελείται από τρία εξειδικευμένα τμήματα, που καλύπτουν τις ανάγκες για
θεραπεία, εκπαίδευση, στέγαση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των πασχόντων,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξειδίκευση επιστημονικού προσωπικού στην
αντιμετώπιση των Διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Τα τμήματα που συγκροτούν
ένα Ολοκληρωμένο Κέντρο είναι:
1. Κέντρο Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
Το Κέντρο Ημέρας έχει ως κύριο στόχο την κοινωνικοποίηση και την ένταξη
στην κοινότητα ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Στο Κέντρο Ημέρας
προσφέρεται εκπαίδευση στις δεξιότητες όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόνομης
διαβίωσης των ατόμων αυτών στην κοινότητα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής τους. Το Κέντρο Ημέρας είναι ένα μεταβατικό στάδιο στην πορεία ενός
παιδιού και όχι ένας δια βίου χώρος απασχόλησης.
2. Ξενώνας
Ο Ξενώνας για Άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές είναι
στεγαστική

Μονάδα,

η

οποία

λειτουργεί

στα

πλαίσια

των

αρχών

της

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της τομεοποίησης, της κοινωνικής ψυχιατρικής, της
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η λειτουργία του
είναι ανοικτή στην κοινωνία και η διαμονή δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα αλλά αποτελεί
μέρος μιας μεταβατικής διαδικασίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της παραμονής
τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεών τους με τη ζωή και τη δράση της
τοπικής κοινότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 2716/1999 προβλέπεται η
δυνατότητα δημιουργίας στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στις
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οικογένεια, σε περιπτώσεις που η οικογένεια δεν είναι
σε θέση να φροντίσει κατάλληλα το παιδί της, σε περιπτώσεις που έχουμε απόρριψη
ή εγκατάλειψη καθώς και σε περιπτώσεις ενηλίκων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
διαβίωσης. Ο ξενώνας πρέπει να εξυπηρετεί παιδιά-έφηβους ή έφηβους-ενήλικες και
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 ως 8 άτομα φιλοξενουμένων αντίστοιχα.
3. Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας
Σκοπός του Κέντρου Εκπαίδευσης και Έρευνας είναι η εκπαίδευση φοιτητών
όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί) και εθελοντών
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(επαγγελματίες ψυχικής υγείας). Οι φοιτητές

εκπαιδεύονται σε όποια θέματα

αφορούν τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα
μελέτης των μεθόδων αντιμετώπισης των παθήσεων αυτών, επικαιροποίησης των
γνώσεων τους και εφαρμογής σύγχρονων θεραπευτικών και εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων υπό εποπτεία. Όσον αφορά την έρευνα, σκοπός του Κ.Ε.Ε. είναι η
δημιουργία βάσης δεδομένων και η αξιοποίηση όλων των δεδομένων τόσο από το
Κέντρο Ημέρας όσο και από τον Ξενώνα για την διεξαγωγή ερευνών.
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