
Φορείς &  
υπηρεσίες  
υποστήριξης της 
Επιχειρηματικότητας 
για άτομα με  
ειδικές ανάγκες
Το portal disabled.gr
Το disabled.gr είναι ένα portal ενημέρωσης για άτομα 
με ειδικές ανάγκες και περιλαμβάνει μια πληθώρα δι-
αδικτυακών εργαλείων, όπως ψηφιακή κοινότητα ανα-
πήρων, ηλεκτρονικό περιοδικό, κέντρο για την ανεξάρ-
τητη διαβίωση, υποστηρικτικές υπηρεσίες (υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, τηλε-προπονητική και τηλε-εκπαίδευ-
ση) και πληροφόρηση για την υλοποίηση ερευνητικών 
προγραμμάτων.  

Website: http://www.disabled.gr

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Μία από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Προ-
στασίας Σπαστικών αφορά την ενημέρωση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες για την υλοποίηση κοινοτικών προ-
γραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Website: http://www.eps-ath.gr/index_gr.htm

Πρόγραμμα  
“Ενίσχυση  
Επιχειρηματικότητας 
Ατόμων με  
Αναπηρίες”
Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατό-
μων με Αναπηρίες» εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή 
εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλο-
ποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επι-
χειρηματικότητας στα Άτομα με Αναπηρία (άνδρες & 
γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη 
δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου και των υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικο-
νομία, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα, καθώς η ενέργεια της κατάρτισης σε θέ-
ματα που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, λειτουργεί ενισχυτικά, παρέχοντας 
την απαραίτητη τεχνογνωσία σε νέους επιχειρηματί-
ες προκειμένου να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτικές 
ανάπτυξης της νέας επιχείρησης σε σχέση με τον κλά-
δο που αυτή θα δραστηριοποιηθεί, την εφαρμογή 
βέλτιστων αρχών διοίκησης και την απόκτηση γνώ-
σης στη διαχείριση και λειτουργία της σύγχρονης επι-
χείρησης.

Website: http://www.eommex.gr/greek/ 
programs/atoma_me_anapiries/main.htm

Χρήσιμοι  
σύνδεσμοι &  
έντυπο υλικό 

Κοινωνικές Δράσεις για τις Ομάδες – Στόχους: 
Αναπηρία & Γήρας – Ίσες ευκαιρίες για τα άτο-
μα με αναπηρία. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/ 
c11414.htm

Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων από τον 
ΟΑΕΔ 
http://www.oaed.gr/Pages/SN_30.pg

1.

2.

Στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος Επιχειρηματι-
κότητας του Γραφείου Δια-
σύνδεσης & Σταδιοδρομίας 
(http://www.career.tuc.gr) 
μπορείτε να βρείτε ανανε-
ωμένους χρήσιμους συνδέ-
σμους για την ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας για άτο-
μα με ειδικές ανάγκες.

Κοίταζε με κατανόηση, 
ανακάλυψε όσα ήδη ξέρεις 
και θα μπορέσεις αληθινά 

να πετάξεις.

Richard Bach
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Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας
Τηλ: 28210 37330, 37331, 37332
Fax: 28210 37522
email: center@career.tuc.gr
www.career.tuc.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι
731 00 Χανιά, Κρήτη
www.tuc.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθηγητής Βασίλης Σ. Κουϊκόγλου
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Προϊσταμένη:
 Βασιλική Πάγγειου
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc. 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τομέα: 
Θέλμα Μαυρίδου 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Eng. 

Πληροφόρηση σε θέματα επιχειρηματικότητας:
Αθηνά Σαλάππα  
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc.

Διαχείριση Συστημάτων: 
Γιάννης Σαμωνάκης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τίτλος έργου: “Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης”. Το πρόγραμμα λειτουργεί και συγχρηματοδοτείται από το 
ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.

Πολυτεχνείο
ΚρήτηςΕνίσχυση  

Επιχειρηματικότητας 
για άτομα  
με ειδικές  
ανάγκες

Μην πιστεύεις αυτό 
που σου λένε  
τα μάτια σου.

Το μόνο που σου 
δείχνουν είναι  
περιορισμοί.

Γραφείο
Διασύνδεσης &
Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης προσφέρει αυτές τις πληροφορίες ώς ένα πρώτο 
βήμα αναζήτησης πληροφοριών, για την ανάπτυξη των γνώ-
σεων και των τεχνικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν και προ-
ωθούν την επιχειρηματικότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
και αυξάνουν την πιθανότητα ανάμιξής τους στις μετεξελίξεις 
της αγοράς εργασίας.

Ενίσχυση  
Επιχειρηματικότητας 
για άτομα με  
ειδικές ανάγκες
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www.career.tuc.gr


