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  ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟ  ΣΣΑΑΔΔΙΙΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΑΑ 

για τους τελειοφοίτους & αποφοίτους με αναπηρία 

Ειςαγωγό  
Θ αποφοίτθςθ από το πανεπιςτιμιο είναι μια ςθμαντικι ςτιγμι τθσ ηωισ 

ςου, κακϊσ ετοιμάηεςαι να ξεκινιςεισ ι να ςυνεχίςεισ ςε άλλθ βάςθ τθ 

ςταδιοδρομία ςου. Θ διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ εργαςίασ, ωςτόςο, 

είναι μερικζσ φορζσ πολφπλοκθ, με 

εμπόδια και απογοθτεφςεισ, και αυτό 

ιςχφει για όλουσ.  

Βρίςκεςαι ςε μια φάςθ ςτθν οποία κα 

πρζπει να πάρεισ αποφάςεισ (π.χ. να ψάξω 

για δουλειά ι να κάνω μεταπτυχιακό;), να 

κζςεισ ςτόχουσ (π.χ. ςε ποιο κλάδο 

προτιμϊ να δουλζψω;), να κάνεισ επιλογζσ 

(π.χ. τι μεταπτυχιακό να κάνω;). 

Χρειάηεςαι επίςθσ δεξιότθτεσ όπωσ θ 

ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και ο 

χειριςμόσ μιασ ςυνζντευξθσ επιλογισ. 

 

Αυτόσ ο οδθγόσ ζχει ςκοπό να ςε διευκολφνει ςε αυτι τθ διαδικαςία, 

παρουςιάηοντασ αποτελεςματικοφσ τρόπουσ 

 ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 χειριςμοφ τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ ςου 

 διαπραγμάτευςθσ με ζναν εργοδότθ ςχετικά με προςαρμογζσ του 

εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 

 προςαρμογισ ςτθ νζα εργαςία. 

Ο οδθγόσ αυτόσ  

ςου είναι χριςιμοσ 

αν είςαι 

τελειόφοιτοσ ι 

νζοσ απόφοιτοσ με 

αναπθρία και 

ξεκινάσ τθ 

ςταδιοδρομία ςου  
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Στατιςτικά ςτοιχεία1 

Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των εργοδοτϊν που ζχουν απαςχολιςει ζνα 
άτομο με αναπθρία δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι. 

Θ πλειονότθτα των εργοδοτϊν περιγράφει ωσ καλό το «ταίριαςμα» 

εργαηομζνου-κζςθσ. 

Το μζςο κόςτοσ τθσ απαςχόλθςθσ ενόσ ατόμου με αναπθρία είναι ίςο με 

13% του μζςου κόςτουσ τθσ απαςχόλθςθσ ατόμων χωρίσ αναπθρία (με 

βάςθ το κόςτοσ πρόςλθψθσ, κατάρτιςθσ, απουςιϊν και αποχωριςεων). 

Θ αναλογία των καταγεγραμμζνων περιςτατικϊν υγιεινισ και αςφάλειασ 

είναι 1 (εργαηόμενοι με αναπθρία) προσ 6 (άλλοι εργαηόμενοι). 

Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των εργαηομζνων με αναπθρία ζχουν ίςθ ι 

υψθλότερθ παραγωγικότθτα από τουσ άλλουσ εργαηομζνουσ. 

Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των εργαηομζνων με αναπθρία ζχουν μζτριουσ 

ι ανϊτερουσ δείκτεσ ςυνζπειασ ςτθν εργαςία. 

1Ενδεικτικά ςτοιχεία από μελζτθ του Δικτφου Αυςτραλϊν Εργοδοτϊν για 

τθν Αναπθρία, όπωσ αναφζρονται ςτο Jonkers, M. (2007), Careers for 

graduates with disability. Σε ςχετικι μελζτθ ςτθν Ελλάδα (Tela Partnership, 

2004), αναφζρεται ότι οι 7 ςτουσ 10 επιχειρθματίεσ που απαςχολοφςαν 

ΑμεΑ διλωναν πολφ ευχαριςτθμζνοι από τθν απόδοςι τουσ και κανείσ δεν 

διλωνε δυςαρεςτθμζνοσ. Οι επιχειρθματίεσ οι οποίοι είχαν απαςχολιςει 

ζνα άτομο με αναπθρία ςτο παρελκόν εξζφραςαν κετικότερεσ ςτάςεισ ωσ 

προσ τθν απαςχόλθςθ ΑμεΑ, ςυγκριτικά με εκείνουσ που δεν είχαν τζτοια 

εμπειρία.  
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Σο ξεκύνημα  
Τα διεκνι ςτοιχεία δείχνουν ότι οι απόφοιτοι με αναπθρία ζχουν 

μεγαλφτερα ποςοςτά ανεργίασ, υποαπαςχόλθςθσ και ετεροαπαςχόλθςθσ 

ςυγκριτικά με τουσ αποφοίτουσ χωρίσ αναπθρία. Επίςθσ, είναι 

πικανότερο να είναι αυτοαπαςχολοφμενοι.  

Θα είναι πιο εφκολο να βρεισ και να κρατιςεισ μια δουλειά που ςε 

ικανοποιεί, αν αρχίςεισ νωρίσ τθ διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ. Ιδανικά, το 

πρϊτο βιμα δεν κα είναι θ αναηιτθςθ αγγελιϊν με διακζςιμεσ κζςεισ. 

Μια ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία προετοιμαςίασ και αναηιτθςθσ 

απαςχόλθςθσ απαιτεί χρόνο και περιλαμβάνει: 

 κατανόθςθ του εαυτοφ ςου (επαγγελματικά ενδιαφζροντα, αξίεσ, 

ικανότθτεσ) και τθσ ςταδιοδρομίασ που ςου ταιριάηει (επάγγελμα, 

κζςθ, κλάδοσ, κακικοντα, εργαςιακό περιβάλλον) 

 ζρευνα του κλάδου και του επαγγζλματοσ που ζχεισ επιλζξει 

 διερεφνθςθ διακζςιμων κζςεων και των απαιτιςεϊν τουσ  

 οργάνωςθ τθσ ηωισ ςου, ϊςτε να είςαι ζτοιμοσ/θ για να εργαςτείσ. 

  

Η ςθμερινι αγορά εργαςίασ είναι πιο «ανοιχτι» ςτουσ ανκρϊπουσ 

με αναπθρία, οι οποίοι επιτυγχάνουν ςε ζνα ευρφ φάςμα 

επαγγελμάτων. Όςο ςοβαρζσ αναπθρίεσ και αν ζχει ζνασ 

άνκρωποσ, πάντα ζχει πολλζσ δυνατζσ επιλογζσ, για να προςφζρει 

τισ ικανότθτζσ του και να αντλιςει ικανοποίθςθ.  

Τα ςτοιχεία δείχνουν επίςθσ ότι, εφόςον οι άνκρωποι με αναπθρία 

ξεκινιςουν να απαςχολοφνται, αποδεικνφονται, κατά μζςο όρο, 

εξίςου ι πιο παραγωγικοί από τουσ άλλουσ εργαηομζνουσ, 

παίρνουν λιγότερεσ αναρρωτικζσ άδειεσ και παραμζνουν για 

περιςςότερο χρόνο ςε μια κζςθ.  
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Γιατύ να μην αρχύςω αμϋςωσ να κϊνω αιτόςεισ; 

Ρολλζσ φορζσ, οι απόφοιτοι αρχίηουν αμζςωσ να ψάχνουν για δουλειά 

παραλείποντασ τα ςτάδια τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθσ ζρευνασ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και τθσ προετοιμαςίασ. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε διάφορεσ 

απογοθτεφςεισ, όπωσ το να καταλιξουν ςε κζςεισ που δεν τουσ 

ταιριάηουν ι να δαπανοφν χρόνο και ενζργεια χωρίσ αποτζλεςμα. Πταν 

ζχεισ μια ςαφι και οργανωμζνθ εικόνα για τον εαυτό ςου και τον κόςμο 

τθσ εργαςίασ και ξζρεισ τι κζλεισ να κάνεισ, θ αναηιτθςι ςου κα γίνει πιο 

ςτοχευμζνθ και, πικανόν, πιο αποτελεςματικι. Για παράδειγμα, ςτο 

βιογραφικό ςου κα προβάλλεισ πιο ξεκάκαρα τα χαρακτθριςτικά ςου και 

κα παρουςιάηεισ με μεγαλφτερθ ςαφινεια και αυτοπεποίκθςθ τον εαυτό 

ςου ςτισ ςυνεντεφξεισ. 

Σι δουλειϊ;  

Πλοι οι απόφοιτοι μποροφν να ωφελθκοφν από μια διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ. Μπορεί να ζχεισ ξεκινιςει εδϊ και 

χρόνια να κζτεισ ςτόχουσ (τι;) και να διαμορφϊνεισ ςχζδια (πϊσ;) για τθν 

εργαςιακι ςου ηωι και κα ςυνεχίςεισ να ςχεδιάηεισ κακϊσ προχωράσ. Αν 

κζλεισ βοικεια για να πάρεισ ι να υλοποιιςεισ μια απόφαςθ, μπορείσ να 

επιςκεφκείσ το Γραφείο Διαςφνδεςθσ και Σταδιοδρομίασ του 

Ρολυτεχνείου Κριτθσ για να ςυηθτιςεισ τα ςχζδιά ςου και να βρεισ 

χριςιμο υλικό. Μερικά πράγματα που είναι χριςιμο να λάβεισ υπόψθ 

για τισ κζςεισ εργαςίασ που εξετάηεισ: 

 μελλοντικζσ προοπτικζσ 

 μιςκόσ 

 απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ και δεξιότθτεσ 

 ωράριο εργαςίασ 

 εργαςιακό περιβάλλον 

 αν μπορείσ να εκπλθρϊνεισ με αςφάλεια τα κακικοντα/απαιτιςεισ 
τθσ κζςθσ 

 τυχόν υποςτιριξθ που κα χρειαςτείσ για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων. 
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Αυτογνωςύα  

Θ αυτοαξιολόγθςθ είναι μια ευκαιρία να ςυνειδθτοποιιςεισ τι ςου 

αρζςει να κάνεισ (ενδιαφζροντα), τι είναι ςθμαντικό για ςζνα (αξίεσ), τι 

ςου δίνει ζμπνευςθ και διάκεςθ (κίνθτρα). Μπορείσ επίςθσ να εντοπίςεισ 

τισ δεξιότθτεσ που ιδθ ζχεισ αναπτφξει και εκείνεσ που πρζπει να 

αποκτιςεισ ι να βελτιϊςεισ. Πλθ αυτι θ διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ κα 

ςε βοθκιςει ςτθν επιλογι κλάδου και κζςεων εργαςίασ και ςτθ ςφνταξθ 

αιτιςεων, βιογραφικϊν ςθμειωμάτων και ςυνοδευτικϊν επιςτολϊν. 

Πταν αξιολογείσ τισ δεξιότθτζσ ςου, ςκζψου, εκτόσ των άλλων, τισ 

δεξιότθτεσ που απζκτθςεσ μζςω τθσ αναπθρίασ ςου, όπωσ θ χριςθ 

βοθκθτικισ τεχνολογίασ ι θ ανάλθψθ ρόλων ςε ςυλλόγουσ και ομάδεσ 

δράςθσ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία. Σκζψου, επίςθσ, τον 

τρόπο ηωισ που ζχεισ διαμορφϊςει. Για παράδειγμα, αν θ αντιμετϊπιςθ 

τθσ αναπθρίασ ςου ςυνεπάγεται δφο ϊρεσ ετοιμαςία το πρωί, ίςωσ είναι 

προτιμότερο να αναηθτιςεισ μία κζςθ που ςου επιτρζπει να εργάηεςαι το 

απόγευμα.  

Μπορείσ να επιςκεφκείσ το Γραφείο Διαςφνδεςθσ & Σταδιοδρομίασ του 

Ρολυτεχνείου Κριτθσ, για να ηθτιςεισ κακοδιγθςθ ςε αυτι τθ 

διαδικαςία. 

Η ελλθνικι νομοκεςία περιλαμβάνει αρκετζσ διατάξεισ ςχετικά με 

τα άτομα με αναπθρία, οι οποίεσ αφοροφν, μεταξφ άλλων, κζματα 

απαςχόλθςθσ και εργαςίασ. Λόγου χάρθ, ορίηονται ποςοςτά για 

τθν πρόςλθψθ ΑμεΑ ςτο Δθμόςιο και ςε φορείσ του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα, δικαίωμα ειδικισ και αναρρωτικισ άδειασ κ.ά. 

Σχετικζσ πλθροφορίεσ μπορείσ να βρεισ ςτο: Βαςιλείου, Ε. (Επιμ.). 

(2007), Οδηγός του πολίτη με αναπηρία. 

Στον παρόντα οδθγό, κα αςχολθκοφμε βαςικά με τθν απαςχόλθςθ 

ςτον ιδιωτικό τομζα. (Ο Νόμοσ 2643/1998 ορίηει ότι οι επιχειριςεισ 

οι οποίεσ απαςχολοφν περιςςότερα από 50 άτομα υποχρεοφνται 

να προςλαμβάνουν ςε ποςοςτό 2% ΑμεΑ).  

http://www.gspa.gr/(0207433589849257)/documents/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%83.pdf
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Έρευνα  

Για να ξεκινιςεισ μια αποτελεςματικι και ςτοχευμζνθ αναηιτθςθ 

εργαςίασ, είναι χριςιμο να γνωρίηεισ: 

 τουσ μεγαλφτερουσ εργοδότεσ, επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ 

ςτουσ οποίουσ κα ςου άρεςε να δουλζψεισ 

 πόςεσ κζςεισ ζχουν για αποφοίτουσ τθσ ειδικότθτάσ ςου  

 ποιοι εργοδότεσ περιλαμβάνουν ςτθν πολιτικι τουσ τθν 

απαςχόλθςθ ατόμων με αναπθρία 

 πικανοφσ «μζντορεσ» (άτομα με εμπειρία και διάκεςθ να ςε 

κακοδθγιςουν) 

 ςυνζδρια και άλλεσ ευκαιρίεσ προβολισ και δικτφωςθσ ςτον κλάδο 

ςου 

 ποφ ανακοινϊνονται κζςεισ 

 τουσ τομείσ απαςχόλθςθσ των αποφοίτων του τομζα ςου και τισ 

επιλογζσ ςου 

 με ποια άτομα μπορείσ να ζρκεισ ςε επαφι για πλθροφορίεσ ι 

υποςτιριξθ. 

Κατά τθν ζρευνά ςου, αναηιτα ενδείξεισ ότι μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ 

ενδζχεται να ζχει ιδθ προβλζψει ςτρατθγικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ και τθσ απόδοςθσ/προςαρμογισ ατόμων με αναπθρία. Για 

παράδειγμα, μια εταιρεία θ οποία αναφζρει ςτο προφίλ ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ φράςεισ όπωσ «ενκαρρφνουμε τθ διαφορετικότθτα» ι 

«διαςφαλίηουμε ίςεσ ευκαιρίεσ και ίςθ μεταχείριςθ», πικανόν να ζχει 

απαςχολιςει ςτο παρελκόν ανκρϊπουσ με κάποια αναπθρία. 

Εύμαι ϋτοιμοσ/η να εργαςτώ;  

Το ξεκίνθμα τθσ εργαςιακισ ηωισ μπορεί να ζχει ενδιαφζρον και πολλι 

ικανοποίθςθ, αλλά απαιτεί επίςθσ πολφ χρόνο και ενζργεια. Είναι 

ςθμαντικό να ζχεισ εξαςφαλίςει μια ςτακερότθτα ςτουσ άλλουσ τομείσ 

τθσ ηωισ ςου, ϊςτε να μθν εμποδίηουν τθ δυνατότθτά ςου να δουλζψεισ 

ι να κάνεισ μια οριςμζνθ δουλειά. 
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 Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για τθν ανάλυςθ των απαιτιςεων και των 

χαρακτθριςτικϊν μιασ κζςθσ εργαςίασ, τα οποία μποροφν να ςε βοθκιςουν να τθ 

μελετιςεισ και να προςδιορίςεισ αν χρειάηεςαι προςαρμογζσ και ποιεσ.  

Ζνα παράδειγμα: 

Ειςερχόμενεσ 
πλθροφορίεσ 

Πϊσ λαμβάνουν οι εργαηόμενοι τισ πλθροφορίεσ που 
χρειάηονται για να επιτελζςουν τθν εργαςία τουσ; 

Τι βλζπουν και τι ακοφν; 

Αιςκιςεισ αφισ, γεφςθσ, όςφρθςθσ ι ςτάςθσ/κζςθσ ςϊματοσ 

Οπτικά ειςερχόμενεσ πλθροφορίεσ π.χ. από ςυςκευζσ 

Νοθτικζσ  
διεργαςίεσ 

Επεξεργαςία πλθροφοριϊν που είτε ζχουν αποκτθκεί κατά τθν 
εκπαίδευςθ είτε αποκτϊνται ςτθν εργαςία 

Διάφορεσ χριςεισ πλθροφοριϊν 

Λιψθ αποφάςεων 

Τρζχουςα επεξεργαςία πλθροφοριϊν 

Φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Χριςθ μθχανϊν, εργαλείων και εξοπλιςμοφ 

Εργαςία με κίνθςθ ι κακιςτικι 

Ζλεγχοσ και ςυντονιςμόσ ςϊματοσ 

Χειρωνακτικζσ δραςτθριότθτεσ – χειριςμόσ  με το χζρι 

Σχζςεισ με άλλουσ Ανταλλαγι πλθροφοριϊν/απόψεων 

Γενικι προςωπικι επαφι 

Δραςτθριότθτεσ επίβλεψθσ/ςυντονιςμοφ από άλλουσ ι ςε 
άλλουσ 

Τρόποι/μζςα επικοινωνίασ ςχετικισ με τθν εργαςία 

Επαφι με κοινό 

Εργαςιακό πλαίςιο Φυςικό και κοινωνικό πλαίςιο 

Δυνθτικά ςτρεςογόνο περιβάλλον 

Προςωπικά απαιτθτικζσ καταςτάςεισ 

Δυνθτικά επικίνδυνεσ καταςτάςεισ 

Άλλα 
χαρακτθριςτικά 

Πρόγραμμα εργαςίασ (τυπικισ και μθ τυπικισ θμζρασ) 

Κακοριςμζνθ ι ελεφκερθ ενδυμαςία 

Δραςτθριότθτεσ με δομι ι απροςδιόριςτεσ 

Επαναλαμβανόμενεσ δραςτθριότθτεσ/ρουτίνα 

Δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν εγριγορςθ 

 

http://askjan.org/indiv/index.htm
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Θζματα που μπορείσ να ςκεφτείσ είναι: 

 Αν ζχεισ μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτο μυαλό ςου, είςαι ζτοιμοσ/θ για 

τισ απαιτιςεισ τθσ; Υπάρχουν κάποιεσ «εφλογεσ προςαρμογζσ»1 

που κα χρειαςτείσ; 

 Ζχεισ πρόςβαςθ ςτα μζςα μεταφοράσ που κα χρειαςτείσ ωσ 

εργαηόμενοσ; 

 Αν χρειάηεται να μετακομίςεισ,  τι κα πρζπει να προβλζψεισ 

(οικονομικά και άλλα πρακτικά κζματα); 

 Θα πρζπει να αφιερϊςεισ περιςςότερο χρόνο για κατάρτιςθ ι 

απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων; 

Είναι χριςιμο να αφιερϊςεισ χρόνο για να προβλζψεισ και να χειριςτείσ 

κζματα όπωσ τα παραπάνω, ϊςτε να ξεκινιςεισ μια νζα εργαςία με 

αυτοπεποίκθςθ και να αποφφγεισ τθν απογοιτευςθ από απρόβλεπτεσ 

δυςκολίεσ. Αςφαλϊσ, δεν μποροφμε να προβλζπουμε τα πάντα, αλλά θ 

προνοθτικότθτα βοθκάει να είμαςτε πιο αποτελεςματικοί ςτθν επίτευξθ 

των ςτόχων μασ. 
                                                           
1 Σφμφωνα με τα άρκρο 10 του Ν. 3304/2005: «Για τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ 
ίςθσ μεταχείριςθσ ζναντι ατόμων με αναπθρία, ο εργοδότθσ υποχρεϊνεται ςτθ 
λιψθ όλων των ενδεδειγμζνων κατά περίπτωςθ μζτρων, προκειμζνου τα 
άτομα αυτά να ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε κζςθ εργαςίασ, να αςκοφν 
αυτιν και να εξελίςςονται, κακϊσ και δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθν 
επαγγελματικι κατάρτιςθ, εφόςον τα μζτρα αυτά δεν ςυνεπάγονται 
δυςανάλογθ επιβάρυνςθ για τον εργοδότθ». 

 Κατά το ςχεδιαςμό τθσ ςταδιοδρομίασ ςου και τθν αναηιτθςθ 

απαςχόλθςθσ, δεν κα πρζπει να εςτιάηεισ μόνο ςτισ δυςκολίεσ τθσ 

αναπθρίασ ςου και τι ςε εμποδίηει να κάνεισ αλλά και ςτισ 

ικανότθτεσ, τα ενδιαφζροντα, τθν εκπαίδευςθ και τισ προτιμιςεισ 

ςου ςε κζματα όπωσ το είδοσ εργαςίασ, το εργαςιακό περιβάλλον 

και το ωράριο. Με αυτό τον τρόπο, κα βοθκιςεισ και τουσ άλλουσ 

(π.χ. εργοδότεσ) να μθν εςτιάςουν ςτισ δυςκολίεσ αλλά ςτα 

προςόντα και τθν προςωπικότθτά ςου. 
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Να κϊνω δικό μου δουλειϊ/επιχεύρηςη; 

Ρολλοί άνκρωποι με αναπθρία επιλζγουν τθν αυτοαπαςχόλθςθ ι τθν 

ίδρυςθ επιχειριςεων. Κςωσ να προτιμάσ να είςαι «αφεντικό του εαυτοφ 

ςου», να δουλεφεισ μόνοσ/θ ι με λίγουσ εργαηομζνουσ και να ζχεισ ζνα 

εργαςιακό πλαίςιο ςυμβατό με τισ ανάγκεσ ςου (π.χ. εργαςία από το 

ςπίτι ι ελεφκερο ωράριο). 

Το να ξεκινιςεισ μια επιχείρθςθ και να εξαςφαλίςεισ τθν επιτυχία τθσ 

προχποκζτει ευκφνθ, πολλι δουλειά και αφοςίωςθ. Μερικά κζματα που 

μπορείσ να διερευνιςεισ είναι: 

 Τι είδουσ επιχείρθςθ κζλεισ να ξεκινιςεισ; Θα είναι βιϊςιμθ; 

 Ροιοι κα είναι οι ανταγωνιςτζσ ςου και τι διαφορετικό ι καλφτερο 

κα προςφζρεισ εςφ; 

 Υπάρχει αγορά για το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςου, ποια είναι και 

πϊσ κα τθν προςεγγίςεισ; 

 Τι κα χρειαςτείσ για να ξεκινιςεισ και να λειτουργιςεισ τθν 

επιχείρθςι ςου; 

 Ροιο είναι το πλάνο διοίκθςθσ, marketing και οικονομικϊν; 

 Τι άλλεσ ενζργειεσ χρειάηονται (ζναρξθ ςτθ ΔΟΥ, αςφάλιςθ, 

εγγραφι ςε επιμελθτιριο, άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, 

ενθμζρωςθ για τισ φορολογικζσ και νομικζσ υποχρεϊςεισ, 

δθμιουργία ιςτοςελίδασ, εφρεςθ χϊρου ι ρφκμιςθ των 

προχποκζςεων για χριςθ του ςπιτιοφ ωσ ζδρασ ατομικισ 

επιχείρθςθσ κ. ά.) 

Υλικό για τθν επιχειρθματικότθτα μπορείσ να βρεισ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Γραφείου Διαςφνδεςθσ, ςτθν Ενότθτα Επιχειρθματικότθτα, ςχετικά με τα 

εξισ κζματα: 

 Ειςαγωγι ςτθν επιχειρθματικότθτα (οριςμόσ, αυτοαξιολόγθςθ, 

οδθγοί) 

 Επιχειρθματικό ςχζδιο 

 Χρθματοδότθςθ 

 Σφςταςθ και λειτουργία επιχειριςεων 

http://www.career.tuc.gr/05.html
http://www.career.tuc.gr/05_01.html
http://www.career.tuc.gr/05_02.html
http://www.career.tuc.gr/05_03.html
http://www.career.tuc.gr/05_04.html
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 Νεανικι επιχειρθματικότθτα 

 Γυναικεία επιχειρθματικότθτα 

 e-business 

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (links) 

 Δίκαιο και νομοκεςία εταιρειϊν 

 Κατοχφρωςθ ιδεϊν 

Χριςιμεσ πλθροφορίεσ μπορείσ να αναηθτιςεισ επίςθσ ςε άλλουσ φορείσ. 

Ζνα παράδειγμα είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίοσ υλοποιεί,  κατά καιροφσ, 

προγράμματα επιχοριγθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν και νζων 

επιςτθμόνων (εκνικά και ςυγχρθματοδοτοφμενα) και προβλζπει 

πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν εργονομικι διευκζτθςθ του χϊρου 

εργαςίασ ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ ανάγκεσ κάκε εργαηομζνου με 

αναπθρία. 

  

http://www.career.tuc.gr/05_06.html
http://www.career.tuc.gr/05_07.html
http://www.career.tuc.gr/05_09.html
http://www.career.tuc.gr/05_10.html
http://www.career.tuc.gr/05_11.html
http://www.career.tuc.gr/05_12.html
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Η γνώςη των δικαιωμϊτων  ςου 
Είναι ςθμαντικό να ξζρεισ ποια είναι τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ 

ςου όταν ξεκινάσ τθν αναηιτθςθ εργαςίασ, ϊςτε να: 

 ςυνειδθτοποιείσ αν, ςφμφωνα με το νόμο, υφίςταςαι διάκριςθ από 

ζναν εργοδότθ.  

 είςαι ενθμερωμζνοσ/θ για τθ διαδικαςία εφαρμογισ των 

προςαρμογϊν που χρειάηεςαι ςτον εργαςιακό ςου χϊρο. 

 μπορείσ να διαπραγματευτείσ ςχετικά με τισ προςαρμογζσ με ζναν 

εργοδότθ. 

Θ ελλθνικι νομοκεςία, με τθν ενςωμάτωςθ ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν, ορίηει 

ρθτά μζτρα και όρουσ για τθν προςταςία των ατόμων με αναπθρία. Για 

παράδειγμα, ο Ν. 3304/2005 κατοχυρϊνει τθν αρχι τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ «για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων λόγω 

κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου 

προςανατολιςμοφ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εργαςίασ». «Η 

ζννοια των διακρίςεων: 

Προκειμζνου για διακρίςεισ λόγω … αναπθρίασ …, ςτον τομζα τθσ 

εργαςίασ και τθσ απαςχόλθςθσ: 

α) ςυντρζχει άμεςθ διάκριςθ, όταν, λόγω τθσ αναπθρίασ, ζνα πρόςωπο 

υφίςταται μεταχείριςθ λιγότερο ευνοϊκι από αυτιν τθσ οποίασ τυγχάνει, 

ζτυχε ι κα ετφγχανε άλλο πρόςωπο ςε ανάλογθ κατάςταςθ. 

β) ςυντρζχει ζμμεςθ διάκριςθ, όταν μια φαινομενικά ουδζτερθ διάταξθ, 

κριτιριο ι πρακτικι μπορεί να κζςει πρόςωπα …οριςμζνθσ αναπθρίασ… 

ςε μειονεκτικι κζςθ ςυγκριτικά με άλλα πρόςωπα…».  

«Δεν ςυνιςτά ανεπίτρεπτθ διάκριςθ θ διαφορετικι μεταχείριςθ που 

βαςίηεται ςε χαρακτθριςτικό ςχετικό με… αναπθρία…, το οποίο, λόγω τθσ 

φφςθσ των ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων ι του 

πλαιςίου εντόσ του οποίου αυτζσ αςκοφνται, αποτελεί ουςιαςτικι και 

κακοριςτικι επαγγελματικι προχπόκεςθ…». 
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Θ ίςθ μεταχείριςθ αφορά μεταξφ άλλων «ςτουσ όρουσ πρόςβαςθσ ςτθν 

εργαςία και τθν απαςχόλθςθ εν γζνει, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κριτθρίων επιλογισ και των όρων πρόςλθψθσ, ανεξάρτθτα από τον κλάδο 

δραςτθριότθτασ και ςε όλα τα επίπεδα τθσ επαγγελματικισ ιεραρχίασ».  

 
 
Αν και θ νομοκεςία μασ προνοεί για πολλά, θ ςυνεπισ εφαρμογι τθσ 
επαφίεται ςε μεγάλο βακμό ςτουσ πολίτεσ και ςτθν ενεργθτικι 
διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων.  

Σι να κϊνω αν νομύζω ότι υφύςταμαι διακρύςεισ;  

Υπάρχουν διάφοροι φορείσ ςτουσ οποίουσ μπορείσ να απευκυνκείσ 

ςχετικά με τα δικαιϊματά ςου ςε κζματα που άμεςα ι ζμμεςα 

επθρεάηουν τθ δυνατότθτά ςου να εργαςτείσ και να αποδϊςεισ 

(Συνιγοροσ του Ρολίτθ για τθν παραβίαςθ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ από 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ κ.ά.). Οι καταγγελίεσ 

γίνονται κατά κανόνα γραπτϊσ.  

  

 Πικανόν να υφίςταςαι διάκριςθ: 

- Αν δεν κλικθκεσ ςε ςυνζντευξθ, χωρίσ αυτό να δικαιολογείται 

αντικειμενικά. 

- Αν δεν προςλιφκθκεσ ςε κζςθ εργαςίασ λόγω τθσ αναπθρίασ 

ςου, μολονότι δεν ςχετίηεται με τισ εγγενείσ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ. 

- Αν ο εργοδότθσ δεν μεριμνιςει για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςισ ςου ςτο χϊρο εργαςίασ, μολονότι αυτό είναι δυνατόν 

χωρίσ δυςανάλογο κόςτοσ. 
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Γνωςτοπούηςη τησ  αναπηρύασ 
Αυτό είναι ζνα ηιτθμα που απαςχολεί πολφ ζντονα τα άτομα που 

αναηθτοφν εργαςία και ςυχνά προκαλεί αναςφάλεια: να 

γνωςτοποιιςουν τθν αναπθρία τουσ ςε ζναν εργοδότθ και αν ναι, πότε 

και πϊσ; Σε τελικι ανάλυςθ, πρόκειται για μια προςωπικι απόφαςθ, θ 

οποία εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ, το πλαίςιο, τθν αναπθρία και πόςο 

είναι διατεκειμζνο ζνα άτομο να «εκτεκεί». Από νομικι άποψθ, δεν 

υποχρεοφςαι να αποκαλφψεισ τθν αναπθρία ςου ςε ζναν εργοδότθ, 

εκτόσ αν πρόκειται να επθρεάςει τθν ικανότθτά ςου να  ανταποκρικείσ 

ςτισ εγγενείσ απαιτιςεισ (αναγκαίεσ δραςτθριότθτεσ) τθσ κζςθσ και να 

εργαςτείσ μθ εκκζτοντασ ςε κίνδυνο τον εαυτό ςου ι ςυναδζλφουσ ςου. 

Για παράδειγμα, ζνασ τθλεφωνθτισ κα πρζπει να είναι ικανόσ να 

επικοινωνεί μζςω τθλεφϊνου, αλλά δεν αποτελεί «εγγενι απαίτθςθ» το 

να μπορεί να κρατάει το τθλζφωνο με το χζρι. Θα πρζπει να ερευνιςεισ 

τισ απαιτιςεισ τθσ εργαςιακισ κζςθσ που ςε ενδιαφζρει και να κρίνεισ αν 

κα μπορζςεισ να ανταποκρικείσ ςε αυτζσ. Αν δεν μπορείσ, θ μθ επιλογι 

ςου δεν ςυνιςτά διάκριςθ. Αν όμωσ ζχεισ τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ 

για μια κζςθ, ζχεισ δικαίωμα να ςυναγωνιςτείσ ιςάξια με όλουσ τουσ 

άλλουσ υποψθφίουσ.  

Κςωσ να πιςτεφεισ ότι κα ζπρεπε να είναι αδιάφορο για ζναν εργοδότθ το 

αν εςφ τυχαίνει να ζχεισ μια αναπθρία. Ρολλοί εργοδότεσ ζχουν μικρι ι 

μθδενικι εμπειρία από εργαηόμενουσ με αναπθρία και δεν γνωρίηουν 

εςζνα και τισ ικανότθτζσ ςου. Αν αποκαλφψεισ τθν αναπθρία ςου, ο 

εργοδότθσ ενδζχεται να ζχει αμφιβολίεσ για το αν κα μπορείσ να 

διεκπεραιϊςεισ τθν εργαςία εξίςου καλά με ζνα άτομο χωρίσ αναπθρία. 

Εδϊ υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ εκοφςιασ ι ακοφςιασ διάκριςθσ, κακϊσ δεν 

γνωρίηει τι μπορείσ να κάνεισ οφτε τισ διακζςιμεσ προςαρμογζσ που κα 

ςε βοθκιςουν να μειϊςεισ τθν όποια επίπτωςθ τθσ αναπθρίασ ςτθν 

εργαςιακι ςου ικανότθτα. Γι’ αυτό είναι ίςωσ ςκόπιμο να 

γνωςτοποιιςεισ τθν αναπθρία ςου ςε μια χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία 

μπορείσ να ενθμερϊςεισ τον εργοδότθ για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ 

τυχόν εμποδίων και να ςυηθτιςεισ μαηί του τουσ προβλθματιςμοφσ του.  
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Ορατό αναπηρύα  

Αν θ αναπθρία ςου είναι ορατι, θ γνωςτοποίθςθ είναι μάλλον 

αναπόφευκτθ. Θ ανοικτι ςυηιτθςθ μπορεί να ξεκακαρίςει τουσ όποιουσ 

προβλθματιςμοφσ ι εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ του εργοδότθ. Επίςθσ ςου 

δίνει τθ δυνατότθτα να τον ενθμερϊςεισ για τουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ μπορείσ να ξεπεράςεισ τα όποια εμπόδια. 

Μη ορατό αναπηρύα  

Οι απόφοιτοι με μια μθ ορατι αναπθρία ζχουν μεγαλφτερα περικϊρια 

επιλογισ ωσ προσ το αν κα τθ ςυηθτιςουν με τον εργοδότθ ι όχι. Αν θ 

αναπθρία ςου δεν πρόκειται να επθρεάςει τθν απόδοςι ςου, μπορεί να 

αποφαςίςεισ να μθν τθν αναφζρεισ.  

  

Για ποιουσ λόγουσ θα όταν ςκόπιμο να 

γνωςτοποιόςω την αναπηρύα μου ςε ϋναν εργοδότη;  

 Αν χρειάηεται να ηθτιςεισ εφλογεσ προςαρμογζσ ςτθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ επιλογισ (π.χ. για τθ ςυνζντευξθ). 

 Για να διαπραγματευτείσ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ του χϊρου 

εργαςίασ ι ρυκμίςεισ ευζλικτθσ εργαςίασ (π.χ. ωσ προσ το ωράριο), 

που κα ςου επιτρζψουν να αςκείσ τθν εργαςία. 

 Για να δθμιουργιςεισ μια ςχζςθ ειλικρίνειασ και εμπιςτοςφνθσ με 

τον εργοδότθ ςου. 

 Για να είναι ενθμερωμζνοσ ο εργοδότθσ ςου, ςε περίπτωςθ 

προβλιματοσ ςτο μζλλον. Αυτό κα τον διευκολφνει να κάνει άμεςα 

 Όταν εξετάηεισ το πϊσ κα χειριςτείσ το κζμα τθσ γνωςτοποίθςθσ, 

ςε κάκε περίπτωςθ να ςκζφτεςαι τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματα τθσ μίασ και τθσ άλλθσ επιλογισ, κακϊσ και το 

χρόνο που κα αναφζρεισ τθν αναπθρία ςου, εφόςον το 

αποφαςίςεισ. Αν και όταν γνωςτοποιιςεισ τθν αναπθρία ςου, το 

ςθμαντικό είναι να γίνει με κετικό και ανοικτό τρόπο, με ζμφαςθ 

ςτισ ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτζσ ςου. 
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τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ. 

 Για να κατανοιςει τυχόν περιςταςιακι μείωςθ τθσ απόδοςισ ςου. 

 Κάποιοι οργανιςμοί επιδιϊκουν  να απαςχολοφν εργαηομζνουσ με 

αναπθρία. 

 Αν κεωρείσ ότι θ αναπθρία ςου είναι με κάποιον τρόπο χριςιμθ για 

τθ κζςθ και θ εμπειρία ςου κα ςε βοθκιςει να τθν εξαςφαλίςεισ, 

για παράδειγμα, αν κάνεισ αίτθςθ για να εργαςτείσ ςτον τομζα των 

ΑμεΑ ι τθσ αναπθρίασ και ζχεισ επίςθσ τα απαραίτθτα τυπικά 

προςόντα. 

Για ποιουσ λόγουσ μπορεύ να επιλϋξω  να μην 

γνωςτοποιόςω την αναπηρύα μου ςε ϋναν εργοδότη;  

 Αν θ αναπθρία ςου δεν κα ζχει καμία επίπτωςθ ςτθν ικανότθτα 

επιτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 

 Αν ανθςυχείσ ότι μπορεί να οδθγιςει ςε διάκριςθ εναντίον ςου, ςε 

περιττζσ ερωτιςεισ περιζργειασ/ζλλειψθσ διακριτικότθτασ ι 

διαφορετικι αντιμετϊπιςι ςου ςτο χϊρο εργαςίασ. Αν πιςτεφεισ 

κάτι τζτοιο, κα πρζπει να ςκεφτείσ κατά πόςον κζλεισ να δουλζψεισ 

ςτο ςυγκεκριμζνο εργαςιακό περιβάλλον. 

 Αν ανθςυχείσ ότι οι εργοδότεσ μπορεί να ζχουν προκαταλιψεισ για 

τθν αναπθρία και να ςε δουν ωσ «βάροσ» για τθν επιχείρθςθ λόγω 

αυξθμζνων αδειϊν ι δαπανθρϊν προςαρμογϊν του χϊρου 

εργαςίασ. 

 Αν νιϊκεισ άβολα να ςυηθτιςεισ για τθν αναπθρία ςου με ζναν 

ξζνο. 

Ποια εύναι  τα δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ μου ωσ 

προσ τη γνωςτοπούηςη; 

Ζχεισ το δικαίωμα: 

 να χρθςιμοποιοφνται οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αναπθρία ςου 

με ςεβαςμό και εχεμφκεια 

 να ηθτάσ πλθροφορίεσ από τουσ εργοδότεσ ςχετικά με τθ ςυλλογι 

και χριςθ των προςωπικϊν ςου δεδομζνων, ςτα οποία 
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ςυμπεριλαμβάνεται θ αναπθρία ςου 

 να επιλζγεισ αν και πότε κα γνωςτοποιιςεισ τθν αναπθρία ςου 

κατά τθν αναηιτθςθ εργαςίασ (εφόςον δεν ζχει επίπτωςθ ςτθν 

ικανότθτά ςου για εργαςία) 

Ζχεισ τθν υποχρζωςθ: 

 να αναφζρεισ ςτον εργοδότθ τυχόν αλλαγζσ ςτθν κατάςταςθ τθσ 

υγείασ ςου που μπορεί να ζχουν επίπτωςθ ςτθν ικανότθτά ςου να 

εκπλθρϊνεισ τισ εγγενείσ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ (ανεξάρτθτα από το 

αν ζχεισ αρχικά ενθμερϊςει τον εργοδότθ για τθν αναπθρία ςου), 

ειδικά αν πρόκειται να χρειαςτείσ πρόςκετεσ προςαρμογζσ 

 να είςαι ςε κζςθ να εκπλθρϊνεισ τισ αναγκαίεσ απαιτιςεισ τθσ 

κζςθσ για τθν οποία κάνεισ αίτθςθ 

Ευθύνεσ εργοδότη  

Εφόςον ζνασ εργοδότθσ ενθμερωκεί για τθν αναπθρία ςου, είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςε αντιμετωπίηει εξίςου ευνοϊκά με ζνα άτομο χωρίσ 

αναπθρία υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ (π.χ. αν ζχετε τα ίδια προςόντα), να 

κάνει εφλογεσ προςαρμογζσ αν χρειάηονται για να εκτελείσ τθν εργαςία 

και να ςε προςτατεφει από κάκε είδουσ παρενόχλθςθ2.  

Ποια εύναι η κατϊλληλη ςτιγμό να γνωςτοποιόςω την 

αναπηρύα μου;  

Εφόςον αποφαςίςεισ ότι κα γνωςτοποιιςεισ τθν αναπθρία ςου και ποιεσ 

ακριβϊσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ κα αναφζρεισ, κα πρζπει να ςκεφτείσ 

ποια είναι θ καταλλθλότερθ ςτιγμι για τθ γνωςτοποίθςθ. Δεν υπάρχει 

μία ςωςτι απάντθςθ ςε αυτό το κζμα. Το ςθμαντικό είναι να νιϊςεισ 

άνετα με ό,τι αποφαςίςεισ. Μπορεί να ςε βοθκιςει μια ςυηιτθςθ με 

κάποιο γνωςτό ςου που ζχει βρεκεί ςε αντίςτοιχθ κζςθ ι με κάποιο 

                                                           
2 «…κάκε προςβλθτικι ενζργεια, θ οποία εκδθλϊνεται με ανεπικφμθτθ 
ςυμπεριφορά που ςχετίηεται με τθν αναπθρία και ζχει ωσ ςκοπό ι 
αποτζλεςμα τθν προςβολι τθσ αξιοπρζπειασ προςϊπου και τθ δθμιουργία 
εκφοβιςτικοφ, εχκρικοφ, εξευτελιςτικοφ, ταπεινωτικοφ ι επικετικοφ 
περιβάλλοντοσ» (Ν. 3304/2005). 
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μζλοσ του προςωπικοφ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ι του Γραφείου 

Συμβουλευτικισ και Ψυχολογικισ Υποςτιριξθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ 

ι κάποιο άλλο άτομο με ςχετικι γνϊςθ και εμπειρία.  

Σκζψου άλλεσ φορζσ που μίλθςεσ ςε κάποιον για τθν αναπθρία ςου. 

Αιςκάνκθκεσ ότι εξελίχκθκε καλά; Τι ςε ζκανε να νιϊςεισ πιο άνετα; Τι ςε 

δυςκόλεψε; Μπεσ επίςθσ ςτθ κζςθ του εργοδότθ. Τι κα τον ζπεικε ότι 

είςαι το ιδανικό άτομο για τθ κζςθ; 

Σε γενικζσ γραμμζσ, είναι προτιμότερο να ςυηθτιςεισ ςτθ φάςθ τθσ 

ςυνζντευξθσ για τισ προςαρμογζσ που κα χρειαςτείσ ςτον εργαςιακό 

χϊρο παρά να τισ αναφζρεισ νωρίτερα, ςτο βιογραφικό ι τθν αίτθςι ςου, 

εκτόσ και αν πρόκειται να χρειαςτείσ «εφλογεσ προςαρμογζσ» για τθν 

ίδια τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ.  

Στθ ςυνζχεια, αναφζρονται τα πλεονεκτιματα τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ 

αναπθρίασ ανά ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ προςωπικοφ.  

Βιογραφικό και ςυνοδευτικι επιςτολι: Δεν ςυνθκίηεται να αναφζρεται 

θ αναπθρία του υποψθφίου ςτο βιογραφικό ι ςτθν αίτθςι του, εκτόσ και 

αν ζχει ςχζςθ με τθ κζςθ (π.χ. αν κάνεισ αίτθςθ ςε οργανιςμό για ΑμεΑ) ι 

χρειάηεται για να επιςθμάνεισ τισ δεξιότθτζσ ςου (π.χ. εναςχόλθςθ με 

ακλθτιςμό ΑμεΑ). Ωςτόςο, μερικζσ φορζσ, θ αναπθρία ενόσ ατόμου 

υπονοείται ςτθν περιγραφι τθσ εμπειρίασ και τθσ κοινωνικισ 

δραςτθριότθτάσ του. Είναι δικι ςου απόφαςθ θ γνωςτοποίθςθ ςε αυτι 

τθ φάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ όπωσ το είδοσ τθσ 

επιχείρθςθσ που προςεγγίηεισ και θ προςωπικι ςου κατάςταςθ. Το 

μειονζκτθμα τθσ γνωςτοποίθςθσ ςε αυτι τθ φάςθ είναι ότι δεν είςαι εκεί 

αυτοπροςϊπωσ (όπωσ ςτθ ςυνζντευξθ) για να τονίςεισ τισ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτζσ ςου ι να απαλλάξεισ τον εργοδότθ από τυχόν επιφυλάξεισ. 

Αιτιςεισ: Αν κεωρείσ ότι οι εμπειρίεσ ςου και θ αναπθρία ςου 

ςχετίηονται με τθν ικανότθτά ςου να κάνεισ μια οριςμζνθ εργαςία, 

ενδεχομζνωσ να αποφαςίςεισ να τθν αναφζρεισ ςτθν περιγραφι τθσ 

καταλλθλότθτάσ ςου για τθ κζςθ. Γενικά, δεν ζχεισ υποχρζωςθ να 

γνωςτοποιιςεισ τθν αναπθρία ςου, εκτόσ και αν τίκενται κζματα 

http://www.career.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/advice.html
http://www.tuc.gr/advice.html
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αςφάλειασ, δικισ ςου ι άλλων. Οι οργανιςμοί ζχουν δικαίωμα να 

ςυλλζγουν πλθροφορίεσ για προςωπικά ςτοιχεία όπωσ θ αναπθρία αλλά 

είναι παράνομο να κάνουν διακρίςεισ με βάςθ αυτζσ. Για παράδειγμα, 

ζνασ εργοδότθσ μπορεί να ςε ρωτιςει για τθν αναπθρία ςου αλλά δεν 

μπορεί να ςε αποκλείςει από τθ ςυνζντευξθ ι να αποςφρει μια 

προςφορά απαςχόλθςθσ όταν λάβει αυτι τθν πλθροφορία, εκτόσ και αν 

είναι ςε κζςθ να αποδείξει ότι δεν είςαι ςε κζςθ να εκπλθρϊςεισ τισ 

εγγενείσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ. Αν ςου ηθτθκοφν πλθροφορίεσ ςε 

κάποιο ςτάδιο τθσ επιλογισ, κα πρζπει να απαντιςεισ ειλικρινά. 

Ταυτόχρονα, κα πρζπει να υποςτθρίξεισ τον εαυτό ςου, αν κρίνεισ ότι 

υφίςταςαι άνιςθ μεταχείριςθ.  

Πριν από μια ςυνζντευξθ: Αν πρόκειται να χρειαςτείσ εφλογεσ 

προςαρμογζσ για μια ςυνζντευξθ (π.χ. διερμθνζα νοθματικισ γλϊςςασ), 

επικοινϊνθςε απευκείασ με το κατάλλθλο άτομο. Μπορείσ να το κάνεισ 

γραπτϊσ (email, fax, επιςτολι) και να ηθτιςεισ να επιβεβαιϊςουν τισ 

ρυκμίςεισ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνζντευξθσ (κράτα αντίγραφο αυτισ 

τθσ επικοινωνίασ).   

Θ γνωςτοποίθςθ ςε αυτι τθ φάςθ μπορεί να ςε βοθκιςει να κρίνεισ κατά 

πόςον ο ςυγκεκριμζνοσ οργανιςμόσ «ςου κάνει», αν ζχει δομζσ/τρόπουσ 

υποςτιριξθσ εργαηομζνων με αναπθρία και αν δείχνει διάκεςθ και 

αποτελεςματικότθτα ωσ προσ τισ προςαρμογζσ του χϊρου εργαςίασ. Με 

αυτό τον τρόπο επίςθσ μπορείσ να ζχεισ μια ειλικρινι ςυηιτθςθ με τον 

εργοδότθ, για να τον βοθκιςεισ να καταλάβει κζματα όπωσ οι εγγενείσ 

απαιτιςεισ μιασ κζςθσ και θ αναπθρία ςε ςχζςθ με αυτζσ, κακϊσ και  το 

αν κα χρειαςτοφν προςαρμογζσ και πϊσ κα επιτευχκοφν. Με τθν ζγκαιρθ 

γνωςτοποίθςθ, ακόμα, αποτρζπεται οποιαδιποτε ζκπλθξθ ι αμθχανία 

κατά τθν προςωπικι ςυνάντθςθ με τον εργοδότθ. 

Στθ διάρκεια μιασ ςυνζντευξθσ: Αν θ αναπθρία ςου είναι ορατι και ο 

εργοδότθσ δεν είναι ιδθ ενθμερωμζνοσ, κα πρζπει να αποφαςίςεισ πϊσ 

κα χειριςτείσ τθ γνωςτοποίθςθ ςτθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ. Σε αυτι τθ 

φάςθ, μπορείσ να δείξεισ ςτθν πράξθ αλλά και να ςυηθτιςεισ με τον 
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εργοδότθ για το πϊσ ξεπερνάσ τισ δυςκολίεσ ςου. Επίςθσ, είναι μια 

ευκαιρία να ςυηθτιςεισ τισ προςαρμογζσ που χρειάηεςαι και να 

διερευνιςεισ τθ ςτάςθ και τθν πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ για τθν 

υποςτιριξθ εργαηομζνων. Ζχεισ ακόμα μια ευκαιρία να εξθγιςεισ τυχόν 

κενά ςτο βιογραφικό ςου. 

Κατά τθν προςφορά μιασ κζςθσ: Θ γνωςτοποίθςθ μετά τθν προςφορά 

μιασ κζςθσ εξαςφαλίηει ότι δεν κα υποςτείσ διάκριςθ ςτθ φάςθ τθσ 

επιλογισ. Αν αποφαςίςεισ να ενθμερϊςεισ τον εργοδότθ ςε αυτι τθ 

φάςθ, κατά τθν οποία ςε ζχει ιδθ επιλζξει, πικανόν να ζχει μεγαλφτερθ 

διάκεςθ να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ ςου. Σε ςυνεργαςία μαηί του, κα 

κακορίςετε και κα εξαςφαλίςετε ό,τι χρειάηεςαι για να διατθριςεισ τθ 

κζςθ εργαςίασ.  

 

Ποιοσ  εύναι ο κατϊλληλοσ τρόποσ για  να 

γνωςτοποιόςω την αναπηρύα μου;  

Ρριν μιλιςεισ ςτον εργοδότθ ςχετικά με τθν αναπθρία ςου, καλό είναι να 

ςχεδιάςεισ τον τρόπο με τον οποίο κζλεισ να κάνεισ τθ γνωςτοποίθςθ, 

ϊςτε να νιϊκεισ ότι ζχεισ τον ζλεγχο. Το «κλειδί» είναι αφενόσ να τον 

 Η ζρευνα δείχνει ότι θ προετοιμαςία του τρόπου γνωςτοποίθςθσ 

τθσ αναπθρίασ βοθκά ςτθν πραγματοποίθςι τθσ: αν ζχεισ 

προετοιμαςτεί, είναι πικανότερο να πεισ αυτό ακριβϊσ που κζλεισ 

και με τρόπο κατανοθτό. Ακολουκοφν δφο παραδείγματα.  

Πριν από τθ ςυνζντευξθ: «Ζχω ραντεβοφ για ςυνζντευξθ ςτθν 

εταιρεία ςασ ςτισ 30 του μινα και τθλεφωνϊ για  να βεβαιωκϊ ότι 

ο χϊροσ διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ είναι προςβάςιμοσ για το 

αναπθρικό μου αμαξίδιο».  

Στθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ: «Είμαι ικανι ςτθ χειλανάγνωςθ, 

μπορϊ δθλαδι να διαβάηω τα χείλθ κατά τθν επικοινωνία 

πρόςωπο με πρόςωπο, αλλά κα χρειαςτϊ υπθρεςίεσ και ςυςκευζσ 

τθλετφπου (TTY) για τθν τθλεφωνικι επικοινωνία».  
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ενθμερϊςεισ και να εκφράςεισ τισ ανάγκεσ ςου και αφετζρου να τονίςεισ 

τισ δεξιότθτζσ ςου και τουσ τρόπουσ υπζρβαςθσ των δυςκολιϊν.  

Κατά τθ γνωςτοποίθςθ ςτον εργοδότθ: 

 Να είςαι ειλικρινισ ωσ προσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τον 

ενθμερϊνεισ και το αποτζλεςμα που επιδιϊκεισ με αυτι τθ 

διαδικαςία. 

 Να είςαι ςε κζςθ να τον «εκπαιδεφςεισ» ςχετικά με τθν αναπθρία 

ςου. 

 Να προςφζρεισ επιλογζσ και προτάςεισ για προςαρμογζσ του 

εργαςιακοφ χϊρου. 

Ο τρόποσ με τον οποίο κα αναφερκείσ και κα ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν 

αναπθρία ςου είναι πολφ ςθμαντικόσ. Θ ζμφαςθ κα πρζπει να είναι ςτισ 

δεξιότθτζσ ςου και ςτισ διακζςιμεσ λφςεισ. Να χρθςιμοποιείσ κετικι 

διατφπωςθ. Για παράδειγμα, αντί να πεισ «Δεν μπορϊ να διαβάςω, γι’ 

αυτό χρειάηομαι το λογιςμικό ανάγνωςθσ», πεσ «Ζχω ευχζρεια ςτθ χριςθ 

λογιςμικοφ ανάγνωςθσ». Να κυμάςαι ότι ςκοπόσ τθσ διαδικαςίασ 

επιλογισ προςωπικοφ είναι θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τον εργοδότθ 

για να κρίνετε τθν καταλλθλότθτά ςου για μια κζςθ. Ραρομοίωσ, θ 

γνωςτοποίθςθ δεν ζχει ςκοπό να παραδεχτείσ μια αδυναμία αλλά να 

παρουςιάςεισ τισ δεξιότθτεσ που ζχεισ αναπτφξει για να χειρίηεςαι μια 

κατάςταςθ. Αν νιϊκεισ ςιγουριά ότι μπορείσ να ανταποκρικείσ ςε μια 

κζςθ, κα τθ μεταδϊςεισ πικανότατα και ςτον εργοδότθ.  

Μια διαδικαςία που μπορεί να ςε βοθκιςει είναι θ εξισ: Σκζψου τι 

δεξιότθτεσ ζχεισ αναπτφξει μζςω τθσ εμπειρίασ ςου ωσ άτομο με 

αναπθρία. Γράψε τισ και δίπλα ςθμείωςε πϊσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί κάκε δεξιότθτα ςτο χϊρο εργαςίασ. Χρθςιμοποίθςε 

αυτζσ τισ ιδζεσ κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ ςου. 
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Αν θ αναπθρία ςου είναι ορατι, καλό κα είναι να προβλζψεισ τουσ 

προβλθματιςμοφσ του εργοδότθ και να είςαι ζτοιμοσ/θ να τουσ 

αντιμετωπίςεισ. Ζνασ χειριςμόσ που προτείνεται είναι να επιδιϊξεισ να 

γίνει αυτι θ ςυηιτθςθ ςτθν αρχι τθσ ςυνζντευξθσ, ϊςτε να «ξεπεραςτεί» 

και να μπορεί ο εργοδότθσ να επικεντρωκεί ςτα προςόντα ςου. 

Εναλλακτικά, μπορείσ να κάνεισ αναφορζσ ςε κατάλλθλεσ ςτιγμζσ ςτθ 

διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ. Για παράδειγμα: «Βλζπω ότι θ κζςθ εργαςίασ 

απαιτεί μετακινιςεισ. Ζχω δικό μου αυτοκίνθτο και ταξιδεφω ςυχνά 

μόνοσ μου, επομζνωσ ζχω τθ δυνατότθτα για μετακινιςεισ».  
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Εύρεςη απαςχόληςησ  
Για τουσ αποφοίτουσ με αναπθρία, θ διαδικαςία εφρεςθσ και διατιρθςθσ 

απαςχόλθςθσ δεν είναι ςυνικωσ διαφορετικι απ’ ό,τι για οποιονδιποτε 

άλλον. Λόγου χάρθ, για τθ μιςκωτι απαςχόλθςθ, πρζπει να εντοπίςεισ 

μια κατάλλθλθ κζςθ και να πείςεισ τον εργοδότθ ότι είςαι ο ιδανικόσ 

υποψιφιοσ εργαηόμενοσ, ζχοντασ κατά νου τισ δικζσ ςου ιδιαίτερεσ 

απαιτιςεισ. Για να το επιτφχεισ, κα πρζπει να παρουςιάηεισ ζνα 

επαγγελματικό «προφίλ», ςτον τρόπο που ςυμπεριφζρεςαι, μιλάσ, 

ντφνεςαι, χειρίηεςαι τθν τθλεφωνικι επικοινωνία και τθν θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία, ςυντάςςεισ το βιογραφικό ςθμείωμα και τθ ςυνοδευτικι 

επιςτολι ςου. 

Επαγγελματικό  εμπειρύα και εθελοντικό εργαςύα  

Ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ ετοιμότθτασ ενόσ αποφοίτου για εργαςία 

είναι το να ξζρει πϊσ είναι να δουλεφει κανείσ, γενικά και ειδικότερα, ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, κλάδουσ, είδθ εταιρειϊν. Αυτι θ εμπειρία 

εκτιμάται από τουσ εργοδότεσ είτε προζρχεται από ζμμιςκθ απαςχόλθςθ 

είτε από εκελοντικι εμπειρία. Μια προςωρινι εκελοντικι απαςχόλθςθ 

μπορεί να ςε βοθκιςει να αποκτιςεισ εμπειρία από ζνα πραγματικό 

εργαςιακό περιβάλλον, να αναπτφξεισ δεξιότθτεσ που κα ενιςχφςουν το 

βιογραφικό ςου, να διευρφνεισ το δίκτυο επαφϊν ςου και να νιϊςεισ 

μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ και ετοιμότθτα για να ξεκινιςεισ τθν 

ζμμιςκθ απαςχόλθςθ.  

Ζνασ καλόσ τρόποσ εφρεςθσ ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ι εκελοντικισ 

εργαςίασ είναι μζςω του δικτφου των γνωριμιϊν ςου. Δϊςε ςτουσ 

γνωςτοφσ ςου ςαφείσ πλθροφορίεσ για το τι ευκαιρίεσ αναηθτάσ (π.χ. 

αντί να τουσ πεισ από ποιο τμιμα ζχεισ αποφοιτιςει, πεσ τουσ τι κζςεισ ι 

εταιρείεσ ςε ενδιαφζρουν). Ηιτα τουσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ και 

ςυηιτθςε το ενδεχόμενο να ςε ςυςτιςουν, αν αυτό είναι εφικτό.  

Διάφοροι φορείσ ςτθν Ελλάδα υποςτθρίηουν τα άτομα κατά τθν 

αναηιτθςθ εργαςίασ και ειδικότερα τα ΑμεΑ, όπωσ ο ΟΑΕΔ ι οριςμζνοι 

Διμοι. Ανεξάρτθτα από τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, καλό 
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είναι ο υποψιφιοσ να μθν ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτο ςφμβουλο ι τθν 

υπθρεςία που τον ςτθρίηει αλλά να ςυνειςφζρει ενεργά ςτθ διαδικαςία 

αναηιτθςθσ απαςχόλθςθσ.  

Εκτόσ από τθ «δικτφωςθ», που κεωρείται θ αποτελεςματικότερθ 

μζκοδοσ αναηιτθςθσ εργαςίασ, άλλεσ είναι θ αναηιτθςθ αγγελιϊν ςτισ 

μεγάλθσ κυκλοφορίασ εφθμερίδεσ και ςτισ τοπικζσ και, αςφαλϊσ, θ 

αξιοποίθςθ του Διαδικτφου.  Για παράδειγμα, μπορείσ να 

χρθςιμοποιιςεισ τα sites εφρεςθσ εργαςίασ, ελλθνικά (π.χ. 

www.kariera.gr, www.yourse.gr) και διεκνι (π.χ. www.nature.com, 

http://ec.europa.eu/euraxess/), «ανεβάηοντασ» το βιογραφικό ςου, 

αναηθτϊντασ κζςεισ και ηθτϊντασ να ενθμερϊνεςαι με θλεκτρονικό 

μινυμα για προςφερόμενεσ κζςεισ που ςε ενδιαφζρουν. Επιπλζον, 

μεγάλοι εργοδότεσ (και όχι μόνο) ανακοινϊνουν ςτο site τουσ «ευκαιρίεσ 

ςταδιοδρομίασ/καριζρασ». Στο site του Γραφείου Διαςφνδεςθσ, κα βρεισ 

επίςθσ ανακοινϊςεισ κζςεων εργαςίασ που ςυγκεντρϊνονται από 

ποικίλεσ πθγζσ.  

Θ αναηιτθςθ εργαςίασ, όπωσ λζνε, είναι μια «πλιρθσ απαςχόλθςθ», με 

τθν ζννοια ότι απαιτεί να αφιερϊνεισ χρόνο, να ζχεισ πρόγραμμα, να μθν 

αφινεισ μεγάλα διαςτιματα χωρίσ ενθμζρωςθ (π.χ. καλοκαίρι) και να 

προςζχεισ τισ προκεςμίεσ (π.χ. για τθν υποβολι μιασ αίτθςθσ). Να 

κυμάςαι ότι πολλοί νζοι απόφοιτοι βρίςκουν τθν πρϊτθ τουσ δουλειά 

μζςω γνωριμιϊν, όχι με τθν ζννοια του «μζςου» αλλά με τθν ζννοια του 

οικογενειακοφ, φιλικοφ, εκπαιδευτικοφ κτλ. περιβάλλοντοσ, κακϊσ οι 

εργοδότεσ είναι πικανότερο να νιϊςουν εμπιςτοςφνθ για ζναν υποψιφιο 

που κάποιοσ τουσ ςυςτινει ωσ ικανό και αξιόπιςτο. 

υνϋντευξη επιλογόσ προςωπικού  

Το Γραφείο Διαςφνδεςθσ, με το ζντυπο και θλεκτρονικό πλθροφοριακό 

υλικό του, μπορεί να ςου καλφψει τισ ανάγκεσ για γενικζσ ςυμβουλζσ ωσ 

προσ τον αποτελεςματικό χειριςμό τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυνζντευξθσ. Εδϊ 

κα επικεντρωκοφμε ςε επιπλζον πράγματα που πρζπει να ςκεφτείσ ωσ 

υποψιφιοσ εργαηόμενοσ με αναπθρία. Στο Γραφείο Διαςφνδεςθσ 

www.kariera.gr
http://www.yourse.gr/
www.nature.com
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.career.tuc.gr/cgi-bin/Last-Jobs.plx
http://www.career.tuc.gr/02_03_04.html


 

 25 

 Ο
Δ

Η
Γ

Ο
Σ

 Σ
Τ

Α
Δ

ΙΟ
Δ

Ρ
Ο

Μ
ΙΑ

Σ
  

μπορείσ επίςθσ να ζχεισ ευκαιρίεσ εξάςκθςθσ, ςυμμετζχοντασ ςε μια 

«εικονικι ςυνζντευξθ», τθν οποία κα αξιολογιςεισ από κοινοφ με ζνα 

ςφμβουλο του Γραφείου.  

Αν πρόκειται να χρειαςτείσ ςε μια ςυνζντευξθ «εφλογεσ προςαρμογζσ» 

(π.χ. διερμθνζα νοθματικισ γλϊςςασ ι προςβάςιμο χϊρο), είναι 

προτιμότερο να ςυηθτιςεισ γι’ αυτζσ αφοφ κανονιςτεί θ ςυνζντευξθ. 

Αφοφ εξαςφαλίςεισ τθν επιλογι ςου για τθ φάςθ τθσ ςυνζντευξθσ, 

εντόπιςε το αρμόδιο άτομο και επικοινϊνθςε απευκείασ με αυτό (π.χ. 

τον επικεφαλισ τθσ επιτροπισ για τθν επιλογι υποψθφίων).  

Ζχεισ δικαίωμα ςτθ δίκαιθ και ίςθ μεταχείριςθ κατά τθ διαδικαςία 

επιλογισ, γι’  αυτό μθ διςτάςεισ να ρωτιςεισ ποφ και πϊσ κα γίνει θ 

ςυνζντευξθ. Αυτό κα ςε βοθκιςει να προετοιμαςτείσ, να ξζρεισ τι να 

περιμζνεισ και τι ενδζχεται να χρειαςτείσ. Μπορείσ να βοθκιςεισ τουσ 

υπευκφνουσ ςτισ ρυκμίςεισ που χρειάηεςαι, ενθμερϊνοντάσ τουσ με 

βάςθ τθν εμπειρία ςου. Αν ηθτιςεισ γραπτϊσ κάποιεσ προςαρμογζσ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ ςυνζντευξθσ (π.χ. με θλεκτρονικι ι ταχυδρομικι 

επιςτολι), ηιτθςε να ςου επιβεβαιϊςουν ότι ζγιναν και κράτθςε 

αντίγραφο αυτισ τθσ επικοινωνίασ. 

Αντιμετώπιςη του ϊγχουσ  

Το άγχοσ πριν από μια ςυνζντευξθ είναι φυςιολογικό. Αυτό που μπορεί 

να ςε βοθκιςει να το μετριάςεισ είναι κυρίωσ θ προετοιμαςία: μελζτθςε 

τισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ, μελζτθςε το βιογραφικό ςου, πρόβλεψε 

πικανζσ ερωτιςεισ και κάνε πρόβα ςτισ απαντιςεισ ςου, ςκζψου τι ςε 

κάνει κατάλλθλο/θ για τθ κζςθ και προετοιμάςου να το εκφράςεισ για να 

πείςεισ τον εργοδότθ. 

Επιθεώρηςη του χώρου διεξαγωγόσ  

Αν είναι εφικτό, πιγαινε να δεισ το χϊρο διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ 

πριν από το κακοριςμζνο ραντεβοφ. Ζτςι κα δεισ, λόγου χάρθ, πόςο 

χρόνο κάνει το λεωφορείο και πόςο κοντά ςε αφινει ι, αν πρόκειται να 

πασ με αυτοκίνθτο, κα δεισ αν υπάρχει ελεφκεροσ και προςβάςιμοσ 
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χϊροσ ςτάκμευςθσ. Επίςθσ, μπορείσ να ελζγξεισ τθν προςβαςιμότθτα του 

κτιρίου. 

Ντύςιμο  

Ζνασ γενικόσ κανόνασ για το ντφςιμο των υποψθφίων είναι: απλό και 

επαγγελματικό, χωρίσ πολυχρωμίεσ, εκκεντρικά ςχζδια ι υπερβολικά 

αξεςουάρ. Το ςθμαντικό είναι μια περιποιθμζνθ εμφάνιςθ και ανάλογθ 

με ό,τι ςυνθκίηεται ςτον εκάςτοτε χϊρο εργαςίασ (π.χ. ςε κάποιεσ 

εταιρείεσ οι εργαηόμενοι φοροφν κουςτοφμια και ςε άλλεσ ντφνονται πιο 

απλά). Ρροτείνεται επίςθσ να ζχεισ μαηί ςου ζνα διακριτικό 

ντοςιζ/φάκελο με το βιογραφικό ςου και ό,τι ζντυπα μπορεί να 

χρειαςτείσ, κακϊσ και ζνα ςθμειωματάριο και ςτυλό.  

Βοόθηςε το ςυνεντευκτό να νιώςει ϊνετα  

Ππωσ ζχεισ εςφ άγχοσ για τθ ςυνζντευξθ και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

αναπθρίασ ςου, το ίδιο ενδζχεται να νιϊκει και ο ςυνεντευκτισ, αν θ 

αναπθρία ςου είναι ορατι, ιδίωσ αν δεν ζχει εμπειρία ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ με άτομα με αναπθρία. Αν φαίνεται αμιχανοσ, πάρε τθν 

πρωτοβουλία και ευγενικά, αλλά με αυτοπεποίκθςθ, χαμογζλαςε και 

χαιρζτιςζ τον ι απλϊσ δείξε με τθν ζκφραςι ςου κετικι διάκεςθ, 

ενκουςιαςμό για τθν προοπτικι τθσ εργαςίασ ςου ςτθν επιχείρθςθ και, 

κυρίωσ, κετικι ςτάςθ για τον εαυτό ςου. Διεκδίκθςε ευγενικά ό,τι 

χρειάηεςαι για να είναι πιο αποτελεςματικι θ επικοινωνία (π.χ. ηιτα από 

το ςυνεντευκτι να μιλά πιο αργά ι να επαναλάβει κάτι, αν ζχεισ 

πρόβλθμα ακοισ). Αν λόγω κινθτικοφ προβλιματοσ, κα πρζπει να γίνει 

κάποια προςωρινι ρφκμιςθ ςτο χϊρο (π.χ. να μετακινθκεί ζνα κάκιςμα), 

μθν απολογθκείσ γι’ αυτό με λόγια ι με τθ ςτάςθ ςου (οι άλλοι ςζβονται 

τα δικαιϊματά μασ όταν πρϊτοι τα ςεβόμαςτε εμείσ). Βοθκϊντασ με 

αυτοφσ τουσ τρόπουσ το ςυνεντευκτι να χαλαρϊςει, βοθκάσ τθν όλθ 

διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Δείχνεισ τθν επικοινωνιακι ςου ικανότθτα 

και τθν αυτοπεποίκθςι ςου και ζτςι θ ςυνζντευξθ μπορεί να εξελιχκεί 

εςτιαςμζνθ ςτθν ουςία τθσ διαδικαςίασ: τα προςόντα ςου και τθν 

ανταπόκριςι τουσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ που διεκδικείσ. 
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Ερωτόςεισ ςυνεντευκτό ςχετικϊ με την αναπηρύα  

Ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ςου κζςει ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν 

αναπθρία ςου, εφόςον υπάρχουν ουςιαςτικοί λόγοι, για παράδειγμα για 

το αν και πϊσ θ αναπθρία μπορεί να επθρεάςει τθν ανταπόκριςι ςου ςε 

οριςμζνεσ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ και αν και ποιεσ προςαρμογζσ 

χρειάηεςαι για να μπορείσ να τθν επιτελείσ. Θ ενθμζρωςι ςου ωσ προσ 

τθν υποςτθρικτικι τεχνολογία και τουσ τρόπουσ χειριςμοφ των 

απαραίτθτων προςαρμογϊν με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ κα ςε 

βοθκιςουν να διεκδικιςεισ ό,τι δικαιοφςαι προβλζποντασ και 

αντιμετωπίηοντασ τυχόν διςταγμοφσ του εργοδότθ.  

Ωςτόςο, είναι δυνατόν να ςου τεκοφν ερωτιςεισ για τθν αναπθρία ςου οι 

οποίεσ μπορεί να ςε ενοχλιςουν ι να τισ κεωριςεισ ανάρμοςτεσ (π.χ. 

«πϊσ το ζπακεσ;») και άςχετεσ με το ςκοπό τθσ ςυνζντευξθσ. 

Ρροςπάκθςε να ελζγξεισ το κυμό ςου ι όποιο άλλο αρνθτικό 

ςυναίςκθμα, κακϊσ ο ςυνεντευκτισ πικανόν να μθν ζχει πρόκεςθ να ςε 

προςβάλει ι να φανεί προκατειλθμμζνοσ. Ευγενικά, ρϊτθςε γιατί κζλει 

να μάκει αυτι τθν πλθροφορία ι αν θ ερϊτθςθ ζχει κάποια ςχζςθ με τθν 

επιλογι για τθ κζςθ εργαςίασ.  

Πρόβλεψη ερωτόςεων και εξϊςκηςη  

Ππωσ είπαμε, θ προετοιμαςία είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να μετριάςεισ 

το άγχοσ για τθ ςυνζντευξθ αλλά και να προβάλεισ καλφτερα τον εαυτό 

ςου. Θ προετοιμαςία ςθμαίνει να προβλζψεισ κατά το δυνατόν τισ 

ερωτιςεισ που κα ςου κζςουν και να ςκεφτείσ πλιρεισ και περιεκτικζσ 

απαντιςεισ (το άγχοσ ενζδχεται να ςε δυςκολζψει να ςκεφτείσ τθν ϊρα 

τθσ ςυνζντευξθσ μια πλιρθ και πειςτικι απάντθςθ). Μπορείσ να κάνεισ 

εξάςκθςθ ςε πικανζσ ερωτιςεισ-απαντιςεισ με ζνα ςφμβουλο του 

Γραφείου Διαςφνδεςθσ ι, αν προτιμάσ, με κάποιο φίλο ι μζλοσ τθσ 

οικογζνειάσ ςου.  

Να είςαι ζτοιμοσ/θ να μιλιςεισ για: 

 τα προςόντα και τισ ειδικζσ γνϊςεισ ςου. 

 τισ δεξιότθτεσ, τθν εμπειρία και τισ απόψεισ ςου ωσ προσ τον 
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ςυγκεκριμζνο κλάδο.  

 τα κίνθτρα και τουσ λόγουσ που ςε ωκοφν να κάνεισ αίτθςθ. 

 τθν επίδραςθ τθσ αναπθρίασ ςου ςτθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και 

τθν αντιμετϊπιςι τθσ. 

 τισ προςαρμογζσ του εργαςιακοφ χϊρου (δϊςε παραδείγματα για 

να διευκολφνεισ τον εργοδότθ να καταλάβει). 

 τθν εργαςιακι εμπειρία ςου (από ζμμιςκθ απαςχόλθςθ, πρακτικι 

άςκθςθ, εκελοντιςμό ι κοινωνικι δραςτθριότθτα): Πλοι οι νζοι 

απόφοιτοι δυςκολεφονται όταν διεκδικοφν τθν πρϊτθ τουσ ςυναφι 

με τισ ςπουδζσ κζςθ εργαςίασ. Αν δϊςεισ ςτον εργοδότθ ςαφι 

παραδείγματα και περιγραφζσ ζργων/εργαςιϊν που ζχεισ 

διεκπεραιϊςει, είναι πικανότερο να τον πείςεισ. 

 τουσ ενδοιαςμοφσ ι τισ αρνθτικζσ αντιλιψεισ του εργοδότθ: 

Μετάτρεψζ τισ ςε κετικζσ προςδοκίεσ. Για παράδειγμα: «Αν και δεν 

ζχω επαγγελματικι εμπειρία από τον κλάδο, ζχω 3 μινεσ εμπειρία 

ωσ αςκοφμενθ, κατά τθν οποία διεκπεραίωνα όλεσ τισ εργαςίεσ που 

περιλαμβάνει θ κζςθ που κζλετε να καλφψετε». «Ο λόγοσ για τον 

οποίο κακυςτζρθςα να αποφοιτιςω είναι ότι, μετά το ατφχθμα, 

κζλθςα να ζχω λίγο χρόνο προςαρμογισ, ϊςτε να ςυνεχίςω με 

ενκουςιαςμό και νζουσ ςτόχουσ τισ ςπουδζσ μου» .   

Μετϊ τη ςυνϋντευξη  

Καλό είναι, μετά από μια ςυνζντευξθ, να αφιερϊνεισ λίγο χρόνο για να 

ςκεφτείσ πϊσ ιταν θ διαδικαςία, τι ερωτιςεισ ςου ζκαναν και πϊσ 

απάντθςεσ. Με αυτό τον τρόπο προετοιμάηεςαι για μελλοντικζσ 

ςυνεντεφξεισ: επιςθμαίνεισ τι πιγε καλά και ποια ςτοιχεία μπορείσ να 

βελτιϊςεισ. 

Θ απόρριψθ τθσ υποψθφιότθτάσ ςου για μια κζςθ είναι απογοθτευτικι, 

αν και πολφ ςυνθκιςμζνθ για τουσ νζουσ αποφοίτουσ. Αν ζχεισ τθν 

ευκαιρία, ηιτα ευγενικά ανατροφοδότθςθ από τον εργοδότθ για τθν 

απόδοςι ςου. Με αυτό τον τρόπο, κα πάρεισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

για τισ κετικζσ και αρνθτικζσ πλευρζσ τθσ αυτοπαρουςίαςισ ςου αλλά 
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μπορείσ επίςθσ να εκδθλϊςεισ το ενδιαφζρον ςου για τθν επιχείρθςθ και 

τυχόν μελλοντικζσ κζςεισ. Αν θ περίοδοσ ανεργίασ ςοφ φαίνεται 

ψυχοφκόρα ι πιςτεφεισ ότι κα μποροφςεσ να βελτιϊςεισ τθ διαδικαςία 

αναηιτθςθσ εργαςίασ, ζχεισ τθ δυνατότθτα να επιςκεφτείσ το Γραφείο 

Διαςφνδεςθσ για ςυμβουλευτικι και υποςτιριξθ ωσ προσ τθ ςφνταξθ του 

βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και το χειριςμό των ερωτιςεων ςε μια 

ςυνζντευξθ.  

Μερικζσ ακόμα ιδζεσ είναι: 

 Να αναηθτιςεισ ευκαιρίεσ για εκελοντικι ι άμιςκθ εργαςία 

προκειμζνου να αποκτιςεισ εμπειρία και μεγαλφτερθ 

αυτοπεποίκθςθ ωσ μελλοντικόσ εργαηόμενοσ. 

 Να ξεκινιςεισ κατάρτιςθ (π.χ.  ςτθ χριςθ λογιςμικοφ). 

 Να διαβάηεισ περιοδικά και ενθμερωτικά μζςα (ζντυπα και 

θλεκτρονικά), να ςυμμετζχεισ ςε ςυνζδρια και, γενικά, να 

δραςτθριοποιείςαι και να δθμιουργείσ επαφζσ ςτον τομζα 

ενδιαφζροντόσ ςου. 

  



 

 Ο
Δ

Η
Γ

Ο
Σ

 Σ
Τ

Α
Δ

ΙΟ
Δ

Ρ
Ο

Μ
ΙΑ

Σ
  

30 

Προςαρμογό ςτη νϋα δουλειϊ  
Πταν ξεκινάσ μια καινοφρια δουλειά, ζχεισ μια ιδιαίτερθ αίςκθςθ: νζα 

κακικοντα, νζεσ γνωριμίεσ, νζεσ ευκαιρίεσ και δυςκολίεσ. Ειδικά όταν θ 

δουλειά είναι θ πρϊτθ μετά τθν αποφοίτθςθ και αιςκάνεςαι ότι είναι το 

πρϊτο βιμα ςτθ ςταδιοδρομία που ονειρεφεςαι, νιϊκεισ ενκουςιαςμό 

και αγωνία. Για τον νζο εργαηόμενο, ωςτόςο, οι πρϊτεσ εβδομάδεσ είναι 

επίςθσ μια περίοδοσ προςαρμογισ. Για τον εργαηόμενο με αναπθρία, το 

ξεκίνθμα ςυνεπάγεται επιπλζον διαπιςτϊςεισ για το αν οι τροποποιιςεισ 

ςτον τρόπο ηωισ του και ςτο χϊρο εργαςίασ είναι κατάλλθλεσ και 

επαρκείσ. Πταν βρεκείσ ςε αυτι τθ κζςθ, κα πρζπει να ξζρεισ ότι οι 

απαραίτθτεσ προςαρμογζσ και ρυκμίςεισ είναι καλό να γίνονται είτε πριν 

αρχίςεισ να δουλεφεισ είτε το ςυντομότερο δυνατό. 

Αντιμετώπιςη τησ πρώτησ μϋρασ  

 Είναι φυςιολογικό να νιϊκεισ άγχοσ όταν ξεκινάσ μια νζα δουλειά, 

κακϊσ ζχεισ πολλά να μάκεισ και να επεξεργαςτείσ, αλλά 

πικανότατα ζχεισ ιδθ αναπτφξει πολλζσ από τισ δεξιότθτεσ που 

χρειάηεςαι για να προςαρμοςτείσ ςτον εργαςιακό χϊρο από τθ ηωι 

ςου ςτο Ρανεπιςτιμιο και εκτόσ. Θ δουλειά είναι πολφ 

διαφορετικι απ’ ό,τι άλλο ζχεισ ηιςει αλλά και ςε αυτι κα 

προςαρμοςτείσ με τον καιρό. 

 Να είςαι ςτθν ϊρα ςου (υπολόγιςε το χρόνο μετακίνθςθσ, τθν 

εφρεςθ πάρκινγκ κτλ.). Θυμιςου τθ ςθμαςία τθσ πρϊτθσ 

εντφπωςθσ όταν γνωρίηεισ ςυναδζλφουσ. 

 Να είςαι προετοιμαςμζνοσ/θ ότι οι άλλοι κα ςπεφδουν να ςε 

βοθκιςουν και να είναι ευγενικοί. Οι άνκρωποι κζλουν ςυνικωσ 

να βοθκιςουν ζναν νζο ςυνάδελφο και μπορεί να ορίςουν κάποιο 

άτομο για να ςε ξεναγιςει, να ςε κατατοπίςει και να ςε βοθκιςει 

μζχρι να ςυνθκίςεισ ςτο νζο περιβάλλον. Αυτό ενδζχεται να 

αποτελεί κακιερωμζνθ πρακτικι για όλουσ τουσ νζουσ 

εργαηομζνουσ. 

 Αν ζχεισ μια ορατι αναπθρία, ίςωσ είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι να 

ενθμερϊςεισ τουσ ςυναδζλφουσ ςου αν χρειάηεςαι ςε κάτι τθ 
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βοικειά τουσ. Είναι επίςθσ θ ςτιγμι να χειριςτείσ ερωτιςεισ του 

τφπου «πϊσ το ζπακεσ;». 

Η πρώτη εβδομϊδα   

 Κάνε ερωτιςεισ για ό,τι χρειάηεται να ξζρεισ και κράτα ςθμειϊςεισ 

(οι πλθροφορίεσ ςτθν αρχι κα είναι πάρα πολλζσ για να τισ 

κυμάςαι). Οι άλλοι κα είναι πιο πρόκυμοι να ςε βοθκιςουν ςτθν 

αρχι, αξιοποίθςζ το! Με αυτό τον τρόπο, κα «ςπάςεισ τον πάγο» 

με τουσ ςυναδζλφουσ, για παράδειγμα ρωτϊντασ τουσ πϊσ 

λειτουργεί ζνα μθχάνθμα.  

 Μόλισ ςου ςυςτιςουν κάποιον ι ςου ςυςτθκεί κάποιοσ, άρχιςε να 

χρθςιμοποιείσ το όνομά του όταν του μιλάσ. Ζτςι είναι πικανότερο 

να το ςυγκρατιςεισ και κα αρχίςετε να νιϊκετε οικειότθτα μεταξφ 

ςασ. 

 Βρεσ ευκαιρία να ςυναντθκείσ με τον προϊςτάμενό ςου για να ςου 

εξθγιςει το ρόλο ςου και τι περιμζνει από εςζνα και να 

ςυηθτιςετε, αν είναι ενθμερωμζνοσ για τθν αναπθρία ςου, τυχόν 

επιπλζον βοικεια ι προςαρμογζσ που χρειάηεςαι. 

 Αν ςε ςυνοδεφει ι ςε επιςκζπτεται ζνα άτομο ςτο χϊρο εργαςίασ 

(για λόγουσ π.χ. ιατρικισ φροντίδασ), ςκζψου πϊσ κα τον ςυςτιςεισ 

ςτουσ προϊςταμζνουσ και ςυναδζλφουσ ςου. 

 Θ αρχι ςτθ δουλειά εκτόσ από ςυναρπαςτικι είναι και κουραςτικι 

και μερικζσ φορζσ ζχει δυςκολίεσ και απογοθτεφςεισ. Ο κόςμοσ τθσ 

εργαςίασ είναι ζνασ ολόκλθροσ κόςμοσ, με πολλζσ νζεσ εμπειρίεσ, 

όπωσ οι ςυςκζψεισ προςωπικοφ και θ αλλθλεπίδραςθ με πολλοφσ, 

διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ.  

 Να κυμάςαι ότι κάτι που τϊρα ςου φαίνεται «βουνό» ςε λίγο καιρό 

κα ζχει γίνει μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ ςου. Ρροςπάκθςε να 

εςτιάηεισ ςτα κετικά και να επιβραβεφεισ τον εαυτό ςου για τθν 

πρόοδό ςου. 

 Να φροντίηεισ τον εαυτό ςου, τον φπνο, τθ διατροφι ςου και τθ 

γενικότερθ φυςικι κατάςταςι ςου. 
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Διαπραγμϊτευςη  προςαρμογών του εργαςιακού 
χώρου  
Κςωσ χρειαςτεί να διαπραγματευτείσ με τον εργοδότθ ςου για «εφλογεσ 

προςαρμογζσ» που χρειάηεςαι, ϊςτε θ αναπθρία ςου να μθν γίνεται 

εμπόδιο ςτθν απόδοςι ςου. Οι προςαρμογζσ εμπίπτουν ςυνικωσ ςε δφο 

μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

 Υλικζσ τροποποιιςεισ/ρυκμίςεισ (π.χ. καταςκευι ράμπασ, αγορά 

λογιςμικοφ) 

 Ρροςαρμογι τρόπου εργαςίασ (π.χ. εργαςία από το ςπίτι, 

ςυχνότερα διαλείμματα) 

Οι δεξιότθτεσ διαπραγμάτευςθσ είναι πολφτιμεσ για όλουσ, εντόσ και 

εκτόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. Οι προςαρμογζσ ςου δίνουν μια 

ευκαιρία να δείξεισ τθν επικοινωνιακι ςου ικανότθτα αλλά και να 

εξαςκθκείσ ςε πιο απαιτθτικζσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ και ςτθ 

διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων ςου, με ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα των 

άλλων.  

Παραδεύγματα προςαρμογών του εργαςιακού χώρου  

 Τθλεργαςία ι εργαςία από το ςπίτι, εκτροπι τθλεφωνικισ γραμμισ 

εργαςίασ ςτθν οικιακι, ςυμμετοχι ςτισ ςυςκζψεισ προςωπικοφ 

μζςω τθλεδιάςκεψθσ, πρόςβαςθ ςτο intranet τθσ εταιρείασ από το 

ςπίτι, προγραμματιςμόσ τακτικισ επικοινωνίασ με τον προϊςτάμενό 

ςου για να μζνεισ «μζςα ςτα πράγματα». 

 Ρροςαρμογι εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ (π.χ. προςβαςιμότθτα 

γραφείου, τουαλζτασ κτλ. για εργαηόμενο που κινείται με 

αναπθρικό κάκιςμα). 

 Αλλαγζσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ κζςθσ, το πρόγραμμα ι άλλεσ 

εργαςιακζσ πρακτικζσ (π.χ. τα τθλεφωνικά κακικοντα τθσ κζςθσ 

ενόσ εργαηομζνου με πρόβλθμα ακοισ ανατίκενται ςε άλλον και 

αντί αυτϊν αναλαμβάνει κάποια κακικοντα του ςυναδζλφου). 

 Αλλαγι ςε ςυςτιματα επικοινωνίασ ι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ 

(π.χ. ςτισ ςυςκζψεισ, διακεςιμότθτα των πλθροφοριϊν και ςε 
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γραπτι μορφι). 

Πώσ θα διαπραγματευτεύσ τισ προςαρμογϋσ με ϋναν 

εργοδότη;  

Ρριν μιλιςεισ με τον εργοδότθ ςου για τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ, 

καλό είναι να ζχεισ κάνει τθν ζρευνά ςου και να ζχεισ ζνα ζτοιμο ςχζδιο.  

Προςδιόριςε τισ προςαρμογζσ που κα χρειαςτείσ. Ωσ άνκρωποσ με 

αναπθρία, ζχεισ ιδθ κάνει προςαρμογζσ, ϊςτε να ςυμμετζχεισ ςτισ 

ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτεσ, να εκπλθρϊνεισ τισ υποχρεϊςεισ ςου και 

να απολαμβάνεισ τθν προςωπικι ςου ηωι. Τϊρα κα κάνεισ κάτι ανάλογο 

ςε ζνα εργαςιακό περιβάλλον. Ο εργοδότθσ ςου, από τθν άλλθ πλευρά, 

μπορεί να μθν ζχει άλλθ ςχετικι εμπειρία. Ο εργοδότθσ που κζλει να 

ςυνεργαςτεί μαηί ςου χρειάηεται να ξζρει τι πρζπει να γίνει για να 

μπορείσ να επιτελείσ τθν εργαςία ςου. Εςφ είςαι ο «ειδικόσ», εςφ ξζρεισ 

τισ δυςκολίεσ ςου και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ, άρα εςφ είςαι το 

καταλλθλότερο άτομο για να προςδιορίςεισ τισ προςαρμογζσ και είναι 

δικι ςου ευκφνθ (ακόμα και αν κάποιο άτομο ι φορζασ ςε υποςτθρίηει). 

Αν δεν είςαι ςίγουροσ/θ τι κα χρειαςτείσ: 

 Κατάγραψε τισ προςαρμογζσ που ςε βοικθςαν ςτισ ςπουδζσ ςου, 

ςτθ διάρκεια πρακτικισ άςκθςθσ ι εκελοντικισ εργαςίασ. 

 Κατάγραψε ποιεσ προςαρμογζσ αποδείχκθκαν αναποτελεςματικζσ 

και γιατί. Σκζψου αν μπορεί να είναι αποτελεςματικζσ υπό 

διαφορετικζσ ςυνκικεσ. 

 Διάβαςε ςχετικά με προςαρμογζσ του εργαςιακοφ χϊρου και για 

περιπτϊςεισ ανκρϊπων που διαπραγματεφτθκαν με επιτυχία. 

 Μίλα με άλλουσ ανκρϊπουσ που ζχουν παρόμοια αναπθρία και 

εργάηονται.  

 Βρεσ ανκρϊπουσ που μποροφν να ςε ςτθρίξουν είτε από το 

περιβάλλον ςου είτε από φορείσ που ζχουν ςχετικι τεχνογνωςία 

και εμπειρία. 

 Μάκε τισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ ςτθν πράξθ (π.χ. μζςω κάποιου που 

ζχει ανάλογθ κζςθ). 
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Γράψε τι χρειάηεςαι.  

 Φτιάξε ζναν κατάλογο με τισ εργαςιακζσ προςαρμογζσ που κζλεισ 

(π.χ. ράμπα, λογιςμικό, ζπιπλα) αλλά και εναλλακτικζσ λφςεισ. 

 Ρρόβλεψε το κόςτοσ για τισ προςαρμογζσ που χρειάηεςαι. Πποτε 

είναι δυνατόν, ςκζψου φτθνότερεσ ι εναλλακτικζσ λφςεισ. 

 Με τθ βοικεια φορζων ι ατομικά, βρεσ πθγζσ επιχοριγθςθσ των 

προςαρμογϊν και μάκε τθ διαδικαςία που απαιτείται. Το 

πρόγραμμα επιχοριγθςθσ εργονομικισ διευκζτθςθσ του χϊρου 

εργαςίασ για ΑμεΑ του ΟΑΕΔ είναι ζνα παράδειγμα. 

 Σκζψου τι ςυνιςτά «εφλογθ» προςαρμογι για ςζνα αλλά και για 

τον εργοδότθ ςου. Για παράδειγμα, αν χρειάηεται να κλείςεισ ζνα 

ιατρικό ραντεβοφ ςε εργάςιμθ ϊρα, κα μποροφςεσ να 

αναπλθρϊςεισ το χρόνο απουςίασ δουλεφοντασ το απόγευμα. 

Φτιάξε ζνα πλάνο διαπραγμάτευςθσ. Με τισ πλθροφορίεσ που 

ςυγκζντρωςεσ παραπάνω, φτιάξε ζνα πλάνο για να προετοιμάςεισ τι κα 

πεισ ςτον εργοδότθ. Θα είναι βοθκθτικό για τον εργοδότθ: 

 να του εξθγιςεισ με απλά λόγια τθν αναπθρία ςου (αν επιλζξεισ να 

τθ γνωςτοποιιςεισ) 

 να του εξθγιςεισ γιατί επζλεξεσ να γνωςτοποιιςεισ τθν αναπθρία 

ςου 

  να του επιςθμάνεισ τισ διαςτάςεισ τθσ εργαςίασ ςτισ οποίεσ 

πικανόν να ζχει αντίκτυπο 

 να τον ενθμερϊςεισ για εργαςιακζσ προςαρμογζσ που κα 

χρειαςτείσ 

 να του εξθγιςεισ πϊσ κα ςε βοθκιςουν οι προςαρμογζσ να 

χρθςιμοποιείσ χωρίσ εμπόδια τισ δεξιότθτζσ ςου κατά τθν άςκθςθ 

τθσ εργαςίασ ςου 

 να του δϊςεισ εναλλακτικζσ επιλογζσ, ϊςτε, εκτόσ των πρακτικϊν 

οφελϊν, να δείξεισ τθν διαπραγματευτικι ικανότθτα και τθν 

ευελιξία ςου 

 να του δϊςεισ παραδείγματα για το πϊσ αυτζσ ι άλλεσ ρυκμίςεισ 
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ςε βοικθςαν να ανταποκρικείσ ςε άλλα κακικοντα και 

περιβάλλοντα (π.χ. εκπαίδευςθ, πρακτικι άςκθςθ) 

 να του δίνεισ τισ πλθροφορίεσ με ςαφι και ςυνοπτικό τρόπο  και 

μόνο για ό,τι αφορά τον εργαςιακό ρόλο.   

Προςδιόριςε το κατάλλθλο άτομο με το οποίο κα διαπραγματευτείσ τισ 

προςαρμογζσ. Αρμόδιοσ μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ο 

προϊςτάμενόσ ςου, ο υπεφκυνοσ προςωπικοφ ι το Τμιμα Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ.  

Υιοκζτθςε κατάλλθλθ ςτάςθ. Ρροετοιμάςου να ςυηθτιςεισ για τισ 

προςαρμογζσ που χρειάηεςαι μιλϊντασ με ςαφινεια και δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτθν ικανότθτά ςου. Υιοκζτθςε μια ςτάςθ που αποπνζει 

αυτοπεποίκθςθ αλλά και ευελιξία. 

Μετά τθ ςυηιτθςθ, φρόντιςε να ζχεισ καταγεγραμμζνο το από κοινοφ 

διαμορφωμζνο πλάνο. Είναι καλό να ζχεισ γραπτϊσ τθ ςυμφωνία που 

κα κάνεισ με τον εργοδότθ, ακόμα και αν είναι ζνα απλό email που κα 

λζει «Σασ ευχαριςτϊ για τθ χκεςινι μασ ςυνάντθςθ και για τθ 

ςυγκατάκεςι ςασ για τθν υλοποίθςθ των εξισ αλλαγϊν  ςτο εργαςιακό 

μου περιβάλλον: α)…, β)… κτλ. Νιϊκω πολφ χαροφμενθ που κα εργαςτϊ 

ςτθν εταιρεία ςασ». 

Διαπραγμάτευςθ τθλεργαςίασ. Αν ςε εξυπθρετεί θ εργαςία από το ςπίτι 

(π.χ. λόγω τακτικϊν ιατρικϊν ραντεβοφ, ανάγκθσ για ςυχνά διαλείμματα, 

δυςκολίασ ςτισ μετακινιςεισ), κα πρζπει να κάνεισ ςαφι ςτον εργοδότθ 

τα οφζλθ για τθν επιχείρθςθ. Μερικζσ ςυμβουλζσ για τθ ςυηιτθςθ είναι 

οι εξισ: 

 Ευχαρίςτθςε τον εργοδότθ για τθ ςυνάντθςι ςασ. 

 Ραρουςίαςε τα επιχειριματά ςου υπζρ τθσ τθλεργαςίασ (μεταξφ 

άλλων τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τθν προτιμάσ) φροντίηοντασ 

να επιςθμάνεισ τα οφζλθ για τθν επιχείρθςθ (π.χ. ότι δεν κα τθν 

επιβαρφνεισ με λειτουργικά ζξοδα και το γραφείο ςου κα είναι 

ελεφκερο για χριςθ από άλλον). 

 Ρρότεινε μια δοκιμαςτικι περίοδο.  
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 Ηιτα από τον εργοδότθ να προτείνει άλλεσ λφςεισ που 

ενδεχομζνωσ δεν ζχεισ ςκεφτεί. 

 Να ζχεισ προετοιμαςτεί για ςυηιτθςθ των πρακτικϊν κεμάτων, για 

παράδειγμα ποιοσ πρζπει να ενθμερωκεί για τισ ρυκμίςεισ τθσ 

εργαςίασ ςου και πϊσ κα ςυνεργάηεςαι με όποιον χρειάηεται. 

 

  

Η τθλεργαςία, παρά τα αναγνωριςμζνα οφζλθ τθσ για εργοδότθ 

και εργαηόμενο, δεν ζχει ακόμθ κακιερωκεί ςτθν Ελλάδα. Ωςτόςο, 

ςτθν Εκνικι Γενικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ των ετϊν 2006-

2007, το Προςάρτθμα Β περιλαμβάνει τθ "Συμφωνία - Πλαίςιο για 

τθν Τθλεργαςία". 

http://www.gsee.gr/userfiles/file/EGSSE/egsse2006-2007.pdf
http://www.gsee.gr/userfiles/file/EGSSE/egsse2006-2007.pdf
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Δουλεφω ωσ  Business Development Executive ςτθν IBM και είμαι εδϊ και χρόνια 
ακοφραςτοσ υπζρμαχοσ τθσ απαςχόλθςθσ ατόμων με αναπθρία. Υπάρχουν περίπου 1 
διςεκατομμφριο άνκρωποι με αναπθρίεσ παγκοςμίωσ. Το ποςοςτό όμωσ εκείνων που 
ανικουν ςτο εργατικό δυναμικό είναι μιςό από το αντίςτοιχο του γενικοφ πλθκυςμοφ. Με 
βάςθ τθν εκτιμϊμενθ παραγωγικότθτα κακενόσ και τθν εξοικονόμθςθ επιδομάτων, θ 
απαςχόλθςι τουσ κα ςιμαινε τεράςτιο όφελοσ για τισ εκνικζσ οικονομίεσ.  

Ζγινα τετραπλθγικόσ μετά από ζνα ατφχθμα ςε θλικία 16 ετϊν. 

Δουλεφοντασ ςτθν IBM, κάνω 50 ταξίδια το χρόνο ςτθν Αυςτραλία, τθ Νζα Ηθλανδία, τθν 
Αςία και αλλοφ. Επιπλζον, είμαι ενεργόσ υπζρμαχοσ ςτο πλαίςιο τθσ αυςτραλιανισ 
κοινότθτασ για τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρία και κάνω ςχετικζσ ομιλίεσ ςε όλθ τθ χϊρα. 
Ππωσ υποςτθρίηω, οι φυςικζσ δυςκολίεσ τθσ κίνθςθσ ςε ζνα περιβάλλον που δεν είναι 
ςχεδιαςμζνο για αναπθρικά αμαξίδια είναι αυτζσ που προκαλοφν τα περιςςότερα 
προβλιματα. Ακόμα και με τθ διεξοδικά προετοιμαςμζνθ διαδικαςία που εφαρμόηω εγϊ 
όταν ταξιδεφω, υπάρχουν εμπόδια ςτισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ και τα δωμάτια ξενοδοχείων. 
Τζτοιου είδουσ εμπόδια είναι, εν μζρει, τα αίτια που δυςχεραίνουν τθν ενςωμάτωςθ των 
ανκρϊπων με αναπθρία ςτο εργατικό δυναμικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Ωσ υπζρμαχοσ 
τθσ αλλαγισ, το μινυμά μου είναι απλό και αποτελεςματικό: ζχει ουςιϊδθ οικονομικι αξία 
για κάκε χϊρα να αξιοποιιςει τισ ικανότθτεσ των ανκρϊπων με αναπθρία.  

Στθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ μου ςτθν IBM, οι προςαρμογζσ του εργαςιακοφ χϊρου 
ςυνζβαλαν ςτθν παραγωγικότθτά μου και ζκαναν τθ δουλειά μου ευκολότερθ. Θ IBM μου 
ζχει προςφζρει απίςτευτθ υποςτιριξθ –το υλικό που χρειάηομαι και λογιςμικό όπωσ το 
προϊόν αναγνϊριςθσ φωνισ τθσ εταιρείασ, ViaVoice. Θ εταιρεία μοφ παρείχε επίςθσ 
θλεκτροκίνθτο αμαξίδιο για να μετακινοφμαι γριγορα ςτο χϊρο του γραφείου. Ζχω δικό 
μου όχθμα με χειριςτιρια το οποίο οδθγϊ κακιςμζνοσ ςτο αμαξίδιο. Ζχω επίςθσ ζνα 
πλιρωσ προςβάςιμο διαμζριςμα, εξοπλιςμζνο με τεχνολογία οικιακοφ αυτοματιςμοφ θ 
οποία μου επιτρζπει να ηω ανεξάρτθτα.  

Αιςκάνομαι ότι είναι δικι μου ευκφνθ να κάνω τουσ ανκρϊπουσ που γνωρίηω να νιϊςουν 
άνετα μαηί μου. Ρικανόν να μθν είχαν ποτζ άμεςθ εμπειρία με κάποιον που ζχει μια 
αναπθρία. Οπότε εξαρτάται από μζνα το να νιϊςουν άνετα και, απ’ ό,τι διαπιςτϊνω, αυτό 
γίνεται πολφ γριγορα. 

Δεν υπάρχει μία λφςθ για να εντάξουμε τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρία ςτο εργατικό 
δυναμικό. Θα πρζπει να αντιμετωπίςουμε τθν αναπθρία πολφπλευρα. Θα πρζπει να 
εξαλείψουμε τα προβλιματα υποδομισ που αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρία, να 
ενιςχφςουμε τα άτομα με ελπίδα και γνϊςθ για το χειριςμό τθσ αναπθρίασ τουσ και κα 
πρζπει, επίςθσ, να αυξιςουμε τισ προςδοκίεσ του κοινωνικοφ ςυνόλου (π.χ. εργοδοτϊν) από 
αυτά.  

 

 

Mark Bagshaw 

Business Development 

Executive ςτθν IBM, 

Αυςτραλία-Ν. Ηθλανδία 
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Καλϋσ Πρακτικϋσ  ςτον ελληνικό χώρο: η περύπτωςη 
τησ COCO-MAT  
 

  

Το όραμα των ιδρυτϊν τθσ COCO-MAT είναι θ κατάκτθςθ τθσ κορυφισ, 
ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςτθν καταςκευι φυςικϊν προϊόντων φπνου και θ 
ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ μιασ αειφόρου παιδείασ δίνοντασ ίςεσ 
ευκαιρίεσ ςε όλουσ, ανεξάρτθτα από τθν εκνικότθτα, το χρϊμα, τθ 
κρθςκεία ι τθ ςωματικι αδυναμία.  

Θ COCO-MAT εφαρμόηει μια εργαςιακι πολιτικι θ οποία παρζχει ίςεσ 
ευκαιρίεσ ςε άτομα με «ειδικά προςόντα» (που χαρακτθρίηονται από 
άλλουσ ςαν «άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ»). Θ COCO-MAT λειτουργεί ςαν 
μια μεγάλθ οικογζνεια, δίνοντασ ςτο προςωπικό τθν ευκαιρία να 
εμπλακεί ςτθ λιψθ αποφάςεων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν εταιρεία, 
όπου θ διαφορετικότθτα και θ ελευκερία ζκφραςθσ χρθςιμοποιοφνται 
ωσ κινθτιριοι μοχλοί ανάπτυξθσ. Επίςθσ, ςτθν εταιρεία μασ, θ «Εταιρικι 
Κοινωνικι Ευκφνθ» αποτελεί μζλθμα όλων. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται 
κυρίωσ ςτθν λειτουργία τθσ θγεςίασ ωσ πρότυπο ςτον τομζα αυτό. 
Άλλωςτε, θ κοινωνικι υπευκυνότθτα αποτελεί βαςικι αξία για εμάσ, 
γιατί κανείσ μασ δεν μπορεί να είναι βζβαιοσ ότι ςε κάποια ςτιγμι τθσ 
ηωισ του δε κα βρεκεί λόγου χάρθ ςε κατάςταςθ αναπθρίασ και, φυςικά, 
γιατί ζχουμε χρζοσ να αφιςουμε ςτα παιδιά μασ μια υγιι 
περιβαλλοντικι κλθρονομιά.  

Πθγι: http://www.ergopoliton.gr/oldsyned/Coco-Mat.pdf *Ανακτικθκε 1 
Νοεμβρίου 2011+ 

 

Παφλοσ Ευμορφίδθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ 

(απόςπαςμα ςυνζντευξθσ ςτο EXECUTIVE, 21/3/2005) 

Το ενδιαφζρον μασ για τισ ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ εκφράηεται, μεταξφ 
άλλων, μζςα από τθν πρόςλθψθ ατόμων με ειδικά προςόντα (ΑΜΕΡ), 
όπωσ τα ονομάηω, ανκρϊπων από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ και ανκρϊπων 

Ευγενία Λιανοφ 

Υπεφκυνθ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ 

http://www.ergopoliton.gr/oldsyned/Coco-Mat.pdf
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που αντιμετωπίηουν ρατςιςτικζσ, κρθςκευτικζσ και εκνικζσ διακρίςεισ. Θ 
επιχείρθςι μασ απαςχολεί 26 άτομα με ειδικά προςόντα (ςε ςφνολο 210 
εργαηομζνων), ςε διάφορουσ τομείσ. Στθν εταιρεία μασ εργάηονται 
επίςθσ άτομα που ανικουν ςε 13 εκνικότθτεσ και 9 κρθςκείεσ. Θ 
ευαιςκθςία μασ για τα κζματα αυτά δεν είναι όψιμθ, αφοφ ο πρϊτοσ 
υπάλλθλοσ που προςλάβαμε ςτθν εταιρεία ιταν άτομο με ειδικά 
προςόντα, ενϊ και ζνα ςθμαντικό ςτζλεχόσ μασ, θ κ. Ευγενία Λιανοφ, 
είναι επίςθσ ΑΜΕΡ.  

Θ COCO-MAT αναγνωρίηει τθ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων, γι’ αυτό 
δε χρθςιμοποιεί ςτεγανά κριτιρια για τθν πρόςλθψθ νζων υπαλλιλων. 
Αυτό που κυρίωσ εξετάηει είναι το ικοσ, θ προςωπικότθτα, θ 
ενεργθτικότθτα, θ περιβαλλοντικι ευαιςκθςία και θ ςυνζπεια του 
υποψιφιου εργαηόμενου, χωρίσ βζβαια να παραβλζπει τα τυπικά 
προςόντα κάκε υποψιφιου, όπωσ ςπουδζσ, γνϊςεισ, επαγγελματικι 
κατάρτιςθ και προχπθρεςία. Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνουμε ςτθ ςυνεχι 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, τθν οποία εξαςφαλίηουμε ςε όλουσ τουσ 
υπαλλιλουσ. 

Δυςτυχϊσ, πολλά πράγματα είναι μόνο μόδα. Σε πρόςφατο ταξίδι μασ 
ςτο Βζλγιο για ευρωπαϊκι ςυνάντθςθ επιχειρθματιϊν, διαπιςτϊςαμε ότι 
κεντρικοί ςτακμοί δεν είχαν ράμπα για άτομα με αναπθρία, ενϊ κατά τθ 
διάρκεια των ςυηθτιςεϊν μασ προζκυψε ότι κανείσ από τουσ 
παρευριςκόμενουσ δεν απαςχολοφςε ςτθν επιχείρθςι του άτομο με 
ειδικά προςόντα. Νομίηω ότι πρζπει να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ φωτιςμζνοι άνκρωποι. Το πρότεινα πρόςφατα ςτον 
πρόεδρο του ΣΕΒ, το ζχω ςυηθτιςει και με τον πρόεδρο του EFQM. Αρκεί 
να μασ ςυμβεί κάτι άςχθμο ςτθ ηωι μασ, για να καταλάβουμε πόςο 
αδφναμοι είμαςτε. 

Πθγι: http://news.disabled.gr/?p=7924 *Ανακτικθκε 1 Νοεμβρίου 2011+ 

  

http://news.disabled.gr/?p=7924
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Περύπτωςη  επιχειρηματικόσ δρϊςησ από ϊτομο με 
αναπηρύα (Ελλϊδα)   

 
Ο Β.Ο. είναι 40 ετϊν, ζγγαμοσ και πατζρασ τριϊν παιδιϊν. Είναι 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και ςε θλικία 27 ετϊν υπζςτθ ατφχθμα (πτϊςθ 

από φψοσ), που του προκάλεςε παραπλθγία. Είναι χριςτθσ αμαξιδίου. 

Στοιχεία για τθν επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα 

Μετά το ατφχθμά του, το 1995, ο Β.Ο. δθμιοφργθςε ατομικι 

επιχείρθςθ με ζδρα επαρχιακι πόλθ, ςτθν οποία -εκτόσ από τον ίδιο- 

αςχολοφνται τρεισ υπάλλθλοι. Αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ είναι θ 

μελζτθ και καταςκευι δθμόςιων και ιδιωτικϊν θλεκτρομθχανολογικϊν 

ζργων. Το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται είναι ιδιϊτεσ επαγγελματίεσ 

βιοτζχνεσ από όλθ τθν Ελλάδα. Εμπειρία ςτο πεδίο τθσ μελζτθσ-

καταςκευισ απζκτθςε τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ ςτρατιωτικισ του 

κθτείασ όςο και ωσ εργαηόμενοσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Το 

2004 ειδικεφτθκε από τθν ΕΙΒ ςτθν τεχνικι INSTABUS (ζξυπνα κτίρια). 

 

Η ζλλειψθ προςβαςιμότθτασ με δυςκολεφει πολφ ςτθ δουλειά μου. 

Δεν μπορϊ να επιβλζψω όπωσ κα ικελα τισ εργαςίεσ ςτθν οικοδομι, 

αναγκάηομαι να πλθρϊνω άτομα για να ςθκϊνουν το αμαξίδιό μου. Στθν 

κακθμερινότθτά μου ζχω ανάλογα προβλιματα. Ασ είναι καλά οι φίλοι. 

Γενικά, θ προςβαςιμότθτα αποτελεί μόνιμο πρόβλθμα: χϊροι 

ςτάκμευςθσ, χϊροι μθ προςβάςιμοι με ανελκυςτιρα, λόγω διαςτάςεων, 

ράμπεσ ςε κτίρια κ.ά. 

Η αναπθρία μου ςτθν αρχι ξζνιηε τουσ πελάτεσ, τϊρα πλζον δεν 

ςυμβαίνει αυτό. Θα ςυμβοφλευα τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ με αναπθρία 

να μθ δουν ποτζ τον εαυτό τουσ ςαν ανάπθρο, γιατί οι άλλοι ςε βλζπουν 

όπωσ τουσ παρουςιάηεςαι.  

Η δικι μου δουλειά μου εξαςφαλίηει οικονομικι αυτονομία, κοινωνικι 

καταξίωςθ και εργαςιακι ανεξαρτθςία. Βεβαίωσ ζχει πολφ μεγάλθ 
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κοφραςθ, ο ανάπθροσ κουράηεται ςτο διπλάςιο, όμωσ δε κα μποροφςα 

να είμαι υπάλλθλοσ ι επιδοτοφμενοσ. Θα πρότεινα ςε όςουσ κζλουν να 

ακολουκιςουν το δικό μου δρόμο να οραματίηονται, να διεκδικοφν, να 

είναι ζτοιμοι να αντιμετωπίςουν τθ γραφειοκρατία, να τολμοφν και να 

δείχνουν ςυλλογικότθτα. Να ενθμερϊνονται και να ψάχνουν τισ 

ευκαιρίεσ. Πρζπει να ζχουν πραγματικι γνϊςθ του αντικειμζνου με το 

οποίο κζλουν να αςχολθκοφν. Να  είναι κοινωνικοί και να ζχουν επιμονι 

ςτο ςτόχο τουσ.  

 

Πθγι: Δθμθτρόπουλοσ, Α. (Επιμ.).(2008). Πολυοδθγόσ για τθν ανάπτυξθ 
επιχειρθματικότθτασ. Ακινα: Market on Wheels. 

 
 

 

  

http://www.ergopoliton.gr/oldsyned/Coco-Mat.pdf
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ΠΗΓΕ: 
 

Βαςικι πθγι για τον παρόντα οδθγό αποτζλεςε το ζντυπο: 

Jonkers, M. (2007). Careers for graduates with disability. Parkville 

Victoria: Graduate Careers Australia. 

 

Άλλεσ πθγζσ: 

Disability Research Institute. (2002). Social security job demands 

project: Methodology to identify and validate critical job factors. 

Monograph, deliverable to the Social Security Administration. 

National Collaborative on Workforce and Disability for Youth. (2005). 

The 411 on disability disclosure workbook. Washington, DC: 

Institute for Educational Leadership. 

Tela Partnership (May 2004). Comparative Study for the 

“employment situation of disabled people in Greece, Germany 

and Sweden: The role and the attitudes of employers and 

business managers in implementing strategies to combat 

discrimination of disabled in labor market”. Ανακτικθκε 1 

Νοεμβρίου 2011 από http://www.esaea.gr/index.php? 

module=documents&JAS_DocumentManager_op=viewDocumen

t&JAS_Document_id=107 

Ν. 3304/2005, ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005). Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ 

ίςθσ μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ φυλετικισ ι εκνοτικισ 

καταγωγισ, κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, αναπθρίασ, 

θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ. Εκνικό Τυπογραφείο. 
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Ο παρϊν οδθγόσ ζχει ωσ ςκοπό να ςου δϊςει κάποιεσ 

κατευκφνςεισ ςε κζματα που πικανόν να ςε απαςχολιςουν 

κατά το ξεκίνθμα τθσ ςταδιοδρομίασ ςου. Οι άνκρωποι του 

Γραφείου Διαςφνδεςθσ και Σταδιοδρομίασ του 

Ρολυτεχνείου Κριτθσ είμαςτε ςτθ διάκεςι ςου για να ςε 

υποςτθρίξουμε ςτθ διαμόρφωςθ και τθν υλοποίθςθ των 

ςτόχων ςου, ςτθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων ςου, ςτον 

εντοπιςμό ευκαιριϊν και ςτθ διατιρθςθ κετικισ, 

δθμιουργικισ διάκεςθσ κατά τθ διαδικαςία μετάβαςθσ ςτον 

κόςμο τθσ εργαςίασ. Μπορείσ να επιςκεφτείσ το Γραφείο ι 

να επικοινωνιςεισ μαηί μασ θλεκτρονικά ςτο 

center@career.tuc.gr. 

 

  

mailto:center@career.tuc.gr
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Το προςωπικό του Γραφείου μασ  

Κουϊκόγλου Βαςίλθσ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ. 
Κακθγθτισ Τμιματοσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ & Διοίκθςθσ Ρολυτεχνείου 
Κριτθσ. 

Πάγγειου Βαςιλικι, Ρροϊςταμζνθ Γραφείου Διαςφνδεςθσ & 
Σταδιοδρομίασ. 
Μθχανικόσ Ραραγωγισ & Διοίκθςθσ, MSc ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ. 

Μαυρίδου Θζλμα, Υπεφκυνθ Εκπαιδευτικϊν κεμάτων & 
Ευρωπαϊκϊν προγρ/των. 
Μθχανικόσ Ραραγωγισ & Διοίκθςθσ, MEng ςτθν Επιχειρθςιακι Ζρευνα. 

Φόρτςασ Βαςίλθσ, Εξυπθρζτθςθ ςε Θζματα Επιχειρθματικότθτασ. 
Μθχανικόσ Ραραγωγισ & Διοίκθςθσ, MSc ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ. 

Εκκεκάκθ Ελιςάβετ, Υπεφκυνθ Συμβουλευτικισ Σταδιοδρομίασ. 
Ψυχολόγοσ, MSc ςτθ Συμβουλευτικι & τον Επαγγελματικό 
Ρροςανατολιςμό. 

Αγγελιδάκθ Ιωάννα, Υπεφκυνθ Ρλθροφόρθςθσ & Εξυπθρζτθςθσ 
φοιτθτϊν. 
Μθχανικόσ Ραραγωγισ & Διοίκθςθσ, MSc ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ. 

Παπαδάκθσ Βαςίλθσ, Διαχείριςθ Συςτθμάτων - Ανάπτυξθ 
Λογιςμικοφ. 
Θλεκτρονικόσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Θ/Υ, MSc ςτθν Οργάνωςθ και 
Διοίκθςθ 
 

Γραφείο Διαςφνδεςθσ & Σταδιοδρομίασ 
Ρολυτεχνειοφπολθ, Ακρωτιρι, Χανιά 
731 00 Κριτθ 
Τθλ: 28210 37330, 37331, 37332 
Fax: 28210 37522 
email: center@career.tuc.gr 
www.career.tuc.gr  

mailto:center@career.tuc.gr
http://www.career.tuc.gr/

