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Λίγα λόγια  για το Γραφείο Διασύνδεσης

Σπουδές	 : Πληροφόρηση για 
Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές 
Σπουδές και Προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών
Υποτροφίες	 : Πληροφόρηση για 
Υποτροφίες, κληροδοτήματα και 
προγράμματα οικονομικής στήριξης των 
σπουδών
Διαβίου Μάθηση	 : Πληροφόρηση για 
Σεμινάρια, Συνέδρια και Προγράμματα 
Κατάρτισης 
Εργασία	 : Πληροφόρηση για 
αγγελίες και προκηρύξεις νέων 
θέσεων εργασίας, προγράμματα 
πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού, 
καταλόγους και προφίλ εργοδοτικών 
φορέων και οργανισμών 
Ιατρικά	 : Πληροφόρηση για Αγροτικά 
ιατρεία και Ιατρικές Ειδικότητες 
Συμβουλευτική	 : Ατομική και Ομαδική 
Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο 
τη διερεύνηση των επιλογών, τη λήψη 
αποφάσεων σταδιοδρομίας και την 
εφαρμογή ατομικού σχεδίου αναζήτησης 
εργασίας ή /και συνέχισης σπουδών
Συμβουλευτική Ευπαθών 	
Κοινωνικών Ομάδων για άτομα που 
νιώθουν ότι βιώνουν και πραγματικά 
απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισμό 
Επιχειρηματικότητα	 : Ατομική και 
Ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη 
για την αναζήτηση και διερεύνηση 
επιχειρηματικών ιδεών, την ανάπτυξη 
και εφαρμογή επιχειρηματικού 
σχεδίου, την εύρεση χρηματοδότησης  
Τηλεσυμβουλευτική:	  Δυνατότητα 
πληροφόρησης & συμβουλευτικής 
υποστήριξης με χρήση νέων 
τεχνολογιών για όσους έχουν δυσκολία 
πρόσβασης στους χώρους του 
γραφείου και όσους διαμένουν μακριά

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών 
και Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι μια 
Υπηρεσία του Πανεπιστημίου που έχει 
σαν κύριο στόχο να υποστηρίξει τους 
φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος να 
προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους 
σταδιοδρομία.
Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 και το 
2005 εντάχθηκε στο οργανόγραμμα 
του Πανεπιστημίου. Λειτουργεί με 
την αμέριστη συμπαράσταση των 
εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών και της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας και με 
χρηματοδότηση από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους (ως πρόγραμμα 
ΕΠΕΑΕΚ παλαιότερα και ΕΣΠΑ την 
τρέχουσα περίοδο). 
Το Σεπτέμβριο του 2010 συγκροτήθηκε 
η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, η οποία συμπεριλαμβάνει 
το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 
Κύριος  στόχος της ΔΑΣΤΑ είναι η 
ανάπτυξη μίας ενιαίας στρατηγικής σε 
θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία 
των φοιτητών και τη σύνδεση του 
ιδρύματος με την αγορά εργασίας, 
λειτουργώντας με κοινό πληροφοριακό 
σύστημα.
Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει στους 
φοιτητές και αποφοίτους του ΑΠΘ 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση και 
εξειδικευμένη συμβουλευτική σε θέματα 
σπουδών, σταδιοδρομίας, απασχόλησης 
και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα το 
Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει για:
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"Η χρήση της αρσενικής κατάληξης στα ουσιαστικά του κειμένου γίνεται 
για λόγους συντομίας. Ουσιαστικά αναφερόμαστε και στα δύο γένη". 

Παράλληλα, 
Δημιουργεί & Διατηρεί	  Δίκτυα 
Συνεργατών όπως:
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι. 	 Πρόκειται για 
Μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ που εθελοντικά 
παρέχουν πληροφόρηση και 
συμβουλευτική για σπουδές και 
προοπτικές απασχόλησης στον τομέα 
τους σε ενδιαφερόμενους φοιτητές 
και αποφοίτους) 
Συνεργαζόμενοι Εργοδοτικοί Φορείς & 	
Επιχειρήσεις οι οποίοι δημοσιοποιούν 
ανοιχτές θέσεις εργασίας ή και 
πρακτικής άσκησης
Μέντορες. 	 Πρόκειται για  
επιχειρηματίες κυρίως που έχουν 
διάθεση να προσφέρουν αφιλοκερδώς 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 
σε νέους που σκέφτονται να 
δραστηριοποιηθούν στον κλάδο

Διοργανώνει 	 Εκδηλώσεις για 
θέματα σπουδών, απασχόλησης 
και σταδιοδρομίας όπως:
Ενημέρωση των Μαθητών 	
Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τις 
Σπουδές στο ΑΠΘ
Ομαδικές Εκθέσεις Ξένων κυρίως 	
Πανεπιστημίων (πχ Γερμανίας, 
Ολλανδίας κα)
Παρουσίαση Μεταπτυχιακών 	
Προγραμμάτων και Υποτροφιών
Στήριξη της Απασχόλησης και της 	
Επιχειρηματικής Δράσης 
Ενημέρωση για Ιατρική Ειδικότητα 	
στην Ελλάδα & το εξωτερικό
Διεξάγει	  Έρευνες & Μελέτες 
Απορρόφησης των αποφοίτων του 	
ΑΠΘ στην αγορά εργασίας 
Περιγραφής επαγγελμάτων, 	
ειδικοτήτων και συνθηκών της 
τοπικής αλλά και διεθνούς αγοράς 
εργασίας 
Δημιουργεί, Επιμελείται και Διανέμει 	
Έντυπες & Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 
Έντυπα Πληροφόρησης (βιβλία, 	
φυλλάδια, χρήσιμα έντυπα)
Οδηγούς Συμβουλευτικής	
Οδηγούς Επιχειρηματικότητας	
CD- ROM Συμβουλευτικής 	



4

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής για Ευπαθείς 
Κοινωνικά Ομάδες στο Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες σε φοιτητές/ απόφοιτους που ανήκουν 
σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με στόχο την ανά-

πτυξη των επαγγελματικών τους προσόντων και 
την ενίσχυση της εργασιακής τους ένταξης. 

Ατομική Συμβουλευτική 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής 
οι φοιτητές/ απόφοιτοι έχουν 
την δυνατότητα να εντοπίσουν 
δυνατά σημεία και επαγγελματικές 
δεξιότητες, να θέσουν προσωπικούς 
επαγγελματικούς στόχους καθώς και να 
σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή 
ένα εξατομικευμένο πλάνο εύρεσης 
εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα προσόντα και τα ταλέντα κάθε 
ατόμου. 
Η συμβουλευτική είναι προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου 
με μέριμνα για την δυνατότητα πρόσβασης 
του στο χώρο συμβουλευτικής.  

Ενημέρωση για εξειδικευμένα 
θέματα 
Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών παρέχεται ενημέρωση 
για επιμέρους θέματα που μπορεί 
να διευκολύνουν την πρόσβαση 
του ατόμου στην αγορά εργασίας 
ή την συνέχιση των σπουδών του. 
Αναφέρονται ενδεικτικά:

Επιδοτούμενα προγράμματα •	
απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ  για 
Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
Προγράμματα επιδότησης για •	
επιχειρήσεις 
Προγράμματα κατάρτισης •	
Επιδόματα / Υποτροφίες  •	

Ομαδικά Εργαστήρια 
Συμβουλευτικής
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει 
εξειδικευμένα εργαστήρια που 
απευθύνονται σε φοιτητές/ απόφοιτους 
μέλη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων 
αλλά και όσους φοιτητές/ απόφοιτους 
βιώνουν κάποια χαρακτηριστικά τους 
(φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση 
κτλ) ως ανασταλτικό παράγοντα 
για την επίτευξη των στόχων τους. 
Διοργανώνει επίσης ενημερωτικά 
εργαστήρια που αποσκοπούν στην 
πληρέστερη ενημέρωση και δικτύωση 
των φοιτητών/ αποφοίτων με την 
αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα των 
εργαστηρίων ανακοινώνεται στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Όλα τα 
εργαστήρια είναι προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των φοιτητών/ αποφοίτων με 
κινητικές αναπηρίες.

Τηλεσυμβουλευτική 
Η ΤηλεΣυμβουλευτική παρέχεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ 
τηλεφώνου/ skype για  φοιτητές/ 
απόφοιτους ΑΜΕΑ που δεν έχουν την 
δυνατότητα να μετακινηθούν στις 
εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου ή 
διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές.
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Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) 
χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του 
πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν 
περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, 
όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην 
εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. 
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο 
πρόσφατος νόμος (4019/2011) για την 
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα στις Ευπαθείς Κοινωνικά 
Ομάδες ανήκουν «οι ομάδες του 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». 

Ειδικές ομάδες Πληθυσμού
Ως ειδικές ομάδες πληθυσμού περιγράφονται οι 
ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη τους 
στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά αίτια. Εδώ κατατάσσονται ενδεικτικά οι 
άνεργοι (νέοι, γυναίκες, άνω των πενήντα, μακροχρόνια 
άνεργοι), οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες 
θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι 
απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα 
άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες. 
Βλέποντας με μια ευρύτερη ματιά τα πράγματα 
θα μπορούσαμε όμως να πούμε πως κοινωνικά 
αποκλεισμένος είναι οποιοσδήποτε αποκόπτεται από τον 
κοινωνικό- οικονομικό – επαγγελματικό ιστό της χώρας 
είτε εμπίπτει σε μια «επίσημη» κατηγορία είτε όχι. Οι 
οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν ως συνέπεια τη 
στέρηση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες 
σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ομάδες εκείνες 
του πληθυσμού που η ένταξη τους στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά 
αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς (Άτομα 
με Αναπηρίες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή σε 
διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί, φυλακισμένοι/ 
αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες)  

Ο ίδιος νόμος χωρίζει τις Ευπαθείς Κοινωνικά 
Ομάδες σε δύο κατηγορίες:

ΑΜΕΑ

Δεν υπάρχει ένας 
καθολικά αποδεκτός 
ορισμός για το ποια 

άτομα κατατάσσονται 
στην κατηγορία των 

ΑΜΕΑ. Οι ορισμοί 
που κατά καιρούς 

προτείνονται εστιάζουν 
είτε στην βιολογική 

διάσταση (παθολογία, 
ανατομία της βλάβης) 

είτε στην κοινωνική 
(δυσκολίες που 

σχετίζονται με το 
περιβάλλον του ατόμου 
και συμμετοχή του στα 

κοινωνικά δρώμενα). 

Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων των Ατόμων με αναπηρία (1975) του ΟΗΕ  περιγράφει 
ως «ανάπηρο άτομο» κάθε άτομο ανίκανο να επιβεβαιώσει από μόνο του, ολικά 

ή μερικά, τις αναγκαιότητες για μια κανονική ατομική και κοινωνική ζωή, εξαιτίας 
μειωμένων σωματικών ή πνευματικών δυνατοτήτων που έχει εκ γενετής ή όχι. 

Σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι πολύτεκνες οικογένειες, οι 
ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, οι χήρες και τα ορφανά 
εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή 
πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος, ενώ, σύμφωνα µε 
την παράγραφο 3, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα 
για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των 
απόρων.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν αποτελούν μια  
σαφώς προσδιορισμένη κατηγορία ανθρώπων αλλά το αν εντάσσεται κάποιος ή όχι σε 
αυτήν εξαρτάται από το ποιος φορέας και για ποιο λόγο χρησιμοποιεί τον εν λόγω ορισμό. 
Το είδος της πάθησης και τα ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να έχει κάποιος για να 
αναγνωριστεί ως ΑΜΕΑ εξαρτάται από το φορέα που θέλει να κάνει χρήση της εν λόγω 
κατηγορίας για να προσδιορίσει κάποια ειδική μεταχείριση (συνταξιοδοτικό δικαίωμα, 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέση parking κτλ). 
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Ικανότητες vs Αναπηρία
Ο καθένας από μας διαθέτει ένα σύνολο ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προ-
σόντων και χαρακτηριστικών. Έτσι ενώ είμαστε ιδιαίτερα αποδοτικοί σε 
κάποιους τομείς, σε άλλους δεν είμαστε και τόσο, ενώ σε άλλους μπορεί να 
μην είμαστε καθόλου. 
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και αν είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες ή ανήκεις 
σε κάποια ευπαθή κοινωνική ομάδα. Έχεις αποκτήσει δεξιότητες μέσα από 
την προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική σου πορεία. Διαθέτεις τόσο προ-
σόντα όσο και αδυναμίες. 
	Αντί να επικεντρώνεσαι σε αυτό που δεν μπορείς να κάνεις επικεντρώ-
σου σε όλα αυτά που μπορείς. 
	Αντί να σκέφτεσαι ότι έπρεπε να είσαι διαφορετικός (άλλου φύλου, άλ-
λης καταγωγής, άλλης εθνικότητας) για να είσαι περισσότερο αποδεκτός 
από την αγορά εργασίας σκέψου τα θετικά που έχεις με το να είσαι αυτός 
που είσαι. 
	Μόνο αν πείσεις πρώτα τον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις 
θα πείσεις και τους άλλους. 
Η αλλαγή αυτή της αυτοαντίληψης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. 

Ένταξη στην αγορά εργασίας

Οι εργοδότες συνήθως ανησυχούν 
	Για την πιθανή διατάραξη του συναδελφικού κλίματος 
	Για την προσαρμογή του ατόμου στον χώρο εργασίας
	Για την παραγωγικότητα του
	Για δυσκολίες στην επικοινωνία 
	Για την τήρηση ωραρίου
	Για την ικανότητα απόκτησης νέων δεξιοτήτων

Η επαγγελματική ένταξη των AMEA καθίσταται δύσκολή για λόγους που αφο-
ρούν είτε σε αντικειμενικές δυσκολίες (έλλειψη κατάλληλης εργονομίας στους χώ-
ρους εργασίας, δυσκολία μετακίνησης προς και από την εργασία), είτε σε παγιωμέ-
νες αντιλήψεις αναφορικά με το ρόλο και τη θέση τους στην κοινωνία (επιδοματική 
λογική, προκαταλήψεις αναφορικά με την δυνατότητα τους να είναι παραγωγικοί 
και αυτόνομοι). Απόρροια όλων των παραπάνω είναι τα άτομα με αναπηρία σπάνια 
να μπαίνουν στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς αφ’ 
ενός θεωρούν δεδομένη την απόρριψη από πλευράς των εργοδοτών και αφ’ ετέ-
ρου δεν θέλουν να ρισκάρουν το επίδομα που λαμβάνουν από το κράτος. 

Οι Ευπαθείς 
Κοινωνικά Ομάδες 

αντιμετωπίζουν περισ-
σότερο από τον υπόλοι-

πο πληθυσμό την επι-
φυλακτικότητα από 

των εργοδοτών.

Αναλογίσου τα ακόλουθα:
	Σε τι είσαι πραγματικά καλός/η; 
	Ποιες είναι οι δεξιότητες σου; 
	Ποια θεωρείς εσύ ότι είναι τα δυνατά 
 σου σημεία; 
	Τι πιστεύουν οι φίλοι σου για σένα;  

Αφού αποκτήσεις μια καλή εικόνα των προσόντων και 
των δεξιοτήτων σου ξεκίνα μια μικρή έρευνα:
	Σε τι είδους εργασίες/ επαγγέλματα μπορούν να 

φανούν χρήσιμα τα προσόντα σου;
	Ποιες επιχειρήσεις απασχολούν τέτοιου είδους προ-

σωπικό;
	Υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες για να εργα-

στείς εκεί; (πχ ακατάλληλη εργονομία χώρου). Μπο-
ρείς να τους αλλάξεις; 

	Προσέγγισε τις επιχειρήσεις αυτές με τον δέοντα 
επαγγελματισμό
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Είναι βασικό 
να πείσουμε αρχικά 

τον εαυτό μας ότι, ανε-
ξαρτήτως των ιδιαιτεροτή-

των που μας χαρακτηρίζουν, 
είμαστε σε θέση να ανταποκρι-

θούμε επιτυχώς στις ανάγκες 
μιας θέσης εργασίας, για να 

μπορούμε στην συνέχεια 
να πείσουμε και έναν 

εργοδότη

Γιατί να με προσλάβουν 
Συχνά στην αναζήτηση εργασίας ανακύπτει το ερώτημα, «Μα γιατί να 
προσλάβουν εμένα;». Θα πρέπει να μπορείς να δώσεις μια απάντηση 
πρώτα στον εαυτό σου και έπειτα στον υποψήφιο εργοδότη. Υπάρχουν 
πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος θα είχε όφελος από το να απασχο-
λήσει ένα άτομο με ιδιαίτερα προσόντα
 
	Γιατί μπορεί να είσαι ο καταλληλότερος υποψήφιος για τη θέση 
	Γιατί λόγω της ιδιαιτερότητας σου έχεις και ιδιαίτερα προσόντα
	Γιατί η επιχείρηση δίνει βαρύτητα στο κοινωνικό προφίλ της
	Γιατί η ποικιλομορφία σε μια επιχείρηση εισάγει νέες ιδέες, εμπειρίες και 

πρακτικές
	Γιατί μπορεί να διευκολύνεις το άνοιγμα σε νέες αγορές – πιθανούς 

πελάτες
	Γιατί μπορεί να επιδοτηθεί ο εργοδότης για την πρόσληψη σου

Μετά τη συνάντηση μην διστάσεις να 
στείλεις ένα ευχαριστήριο email ή μια 
ευχαριστήρια επιστολή! Mην απογο-
ητεύεσαι, συνέχισε την αναζήτηση 
εργασίας. Το πιθανότερο είναι να συ-
ναντήσεις αρκετές απορρίψεις μέχρι 
να επιτύχεις το στόχο σου.

Αρχικά σκέψου: 
«Θα ήθελες πραγματικά να δουλεύεις 
για έναν εργοδότη προκατειλημμένο 
αρνητικά απέναντι σου»; 

Απόρριψη
Όπως κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα έρθεις αναπόφευ-
κτα αντιμέτωπος με την απόρριψη. Η απόρριψη μπορεί 
να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι δεν πληρείς τις προϋ-
ποθέσεις για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, είτε στην 
προκατάληψη του εργοδότη απέναντι σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά σου (φύλο, καταγωγή, θρησκεία κτλ). Οι 
εργοδότες συμβαίνει συχνά να μας απορρίπτουν για αυτό 
που είμαστε και όχι για αυτό που δεν μπορούμε να κάνου-
με. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Πολλές φορές είναι δύσκολο 
να διαχωρίσεις μεταξύ των δύο αλλά σίγουρα είναι χρήσι-
μο να το κάνεις.  

Στο πλαίσιο της 
φιλοσοφίας της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης πολλές 
επιχειρήσεις πλέον υιοθετούν πρα-

κτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ηθικής συμπεριφοράς μια 

επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. 
Αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε μέτρα που 
αφορούν στην προστασία του περιβάλλο-
ντος, στην εξισορρόπηση επαγγελματικής 
– προσωπική ζωής των εργαζομένων, στην 

προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο 
ή ακόμα και στην εξάλειψη των 
διακρίσεων στην επιλογή προ-

σωπικού.

Στην 
απόρριψη απάντησε 

με ένα χαμόγελο:
«Ευχαριστώ για το χρόνο που μου 

διαθέσατε. Μήπως γνωρίζετε κάποιον 
άλλον εργοδότη που να ενδιαφέρεται 

για άτομο με τα δικά μου 
προσόντα;» 
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Σχετική Νομοθεσία

Ο Νόμος 3304/2005 «Εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρι-
σης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευ-
τικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού» 
	Απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
	Απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρη-

σκείας ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον 
τομέα της απασχόλησης και της εργασίας

	Υποχρεώνει τον εργοδότη να προβεί στη λήψη των ενδεδειγμένων κατά 
περίπτωση μέτρων για την διευκόλυνση της εργασίας των ατόμων με 
αναπηρία 

Η Ευρωπαϊκή οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση (2000/78) 
	Προστατεύει όλα τα άτομα εντός της ΕΕ από τις διακρίσεις με βάση την 

ηλικία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη θρησκεία

Η Ευρωπαϊκή οδηγία για την φυλετική ισότητα (2000/43) 
	Απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή 

στο χώρο εργασίας καθώς και σε άλλους τομείς της ζωής, όπως η εκπαί-
δευση, η κοινωνική ασφάλιση, η υγειονομική περίθαλψη και η πρόσβαση 
σε αγαθά και υπηρεσίες

Ο Νόμος 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία 
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
	Προσδιόρισε σαφώς τις Ευπαθείς Κοινωνι-

κά Ομάδες
	Θέσπισε την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχεί-

ρηση ως φορέα Κοινωνικής Οικονομίας
	Όρισε ως ελάχιστο ποσοστό εργαζομένων 

το 40% στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις Ένταξης 

Ο Νόμος 2643/1998 «Μέριμνα για την απα-
σχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών» 
	ρύθμισε την ένταξη ατόμων με αναπηρίες 

στην ελληνική αγορά εργασίας 
	εισήγαγε αντικειμενικά κριτήρια επιλογής 

των υποψηφίων 
	καθόρισε αυστηρά τα ποσοστά κατανομής 

των προσφερόμενων θέσεων για κάθε 
κατηγορία

Ο Νόμος 2831/2000 «τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 1577/1985 του γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων Πολεο-
δομικών Διατάξεων»
	Εξασφάλισε την προσβασιμότητα των κτι-

ριακών εγκαταστάσεων από τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες

Αν έχετε υποστεί διάκριση 
•		 Στην εκπαίδευση ή 
 την επαγγελματική 
 κατάρτιση
•		 Κατά την πρόσβαση 
 στην απασχόληση
•		 Στο χώρο εργασίας
•		 Από δημόσια υπηρεσία

Τι συνιστά διάκριση; 
Οποιαδήποτε προσβλητική ενέργεια και συμπεριφορά 
έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία 
εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 
επιθετικού περιβάλλοντος

Τι μπορείτε να κάνετε 
•		Συλλέξτε όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε, κατά προτίμηση γραπτά, 

που να αποδεικνύουν ότι τύχατε διακριτικής συμπεριφοράς. Κρατείστε 
ένα αρχείο με σημειώσεις για τα πραγματικά περιστατικά και προσπα-
θήστε να βρείτε μάρτυρες που να σας υποστηρίξουν 

•		Υποβάλετε μια έγγραφη καταγγελία ή παράπονο προς το εργοδό-
τη σας

•		Υποβάλετε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη  
			www.synigoros.gr  Τηλ 210 728 96 00
•		ή στην Επιθεώρηση εργασίας

Έμμεση 
διάκριση

Όταν μια φαινομενικά ου-
δέτερη διάταξη, κριτήριο ή 

πρακτική μπορεί να θέσει πρό-
σωπα των προαναφερόμενων 

κατηγοριών σε μειονεκτική 
θέση συγκριτικά με άλλα 

πρόσωπα.

Εξ’ αιτίας
•		 Της ηλικίας σας
•		 Της καταγωγής σας
•		 Του σεξουαλικού σας 
 προσανατολισμού
•		 θρησκευτικών 
 ή άλλων πεποιθήσεων 
•		 Της κατάστασης της υγείας σας/ 
 της αναπηρίας σας

Άμεση
 διάκριση 

Όταν ένα άτομο, λόγω θρη-
σκευτικών ή άλλων πεποιθήσε-

ων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετή-
σιου προσανατολισμού υφίσταται 

μεταχείρισης λιγότερο ευνοϊκής 
από αυτήν της οποίας τυχγάνει, 

έτυχε ή ετύγχανε άλλο πρό-
σωπο σε ανάλογη κατά-

σταση

Το Ελληνικό 
Σύνταγμα ορίζει ότι

	Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες 
είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου 

και έχουν ίσα δικαιώματα 
	Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι ανάπηροι 
πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα 

πολέμου, οι χήρες και τα ορφανά εκείνων 
που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και 

όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή 
πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα 

ειδικής φροντίδας από το 
κράτος

Η διάκριση 
στο χώρο εργασίας
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Επιχειρηματικότητα 
και Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 

Η επιχειρηματικότητα απαιτεί
Όραμα      
Αποφασιστικότητα      
Επιμονή      
Αγάπη για το αντικείμενο 
Δικτύωση    
Ικανότητα ανάληψης ρίσκου       
Ευελιξία

Παρατηρείται 
τα τελευταία χρόνια μια 

προσπάθεια ενίσχυσης των 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

ατομικού ή συνεταιριστικού χαρα-
κτήρα ατόμων που βιώνουν τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό. Η επιχειρηματικό-
τητα μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο 

στο θέμα της ανεργίας αλλά και ένα 
εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης, 

ένα μέσο έκφρασης της δημιουρ-
γικότητας και του ταλέντου 

κάθε ανθρώπου. 

Χρηματοδότηση
Ανά διαστήματα ανοίγουν 
προγράμματα χρηματοδό-
τησης μέσω των οποίων 
επιδοτούνται οι επιχει-
ρηματικές πρωτοβουλίες 
διάφορων κοινωνικών 
ομάδων. Αν και είναι απα-
ραίτητο να διαθέτετε ένα 
ίδιο κεφάλαιο για να επεν-
δύσετε στην επιχείρηση 
σας, μπορείτε ωστόσο να 
αξιοποιήσετε και κάποιο 
πρόγραμμα επιδότησης το 
οποίο θα σας διευκολύνει 
στα πρώτα σας βήματα. 

Διαμόρφωση 
ενός Επιχειρηματικού 
Σχεδίου
Προκειμένου να ελαχιστο-
ποιήσετε το ρίσκο αλλά 
και να οργανώσετε όσο 
το δυνατόν καλύτερα την 
επιχείρηση σας θα πρέπει 
να διαμορφώσετε ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο. 
Για την διαμόρφωση του 
επιχειρηματικού σχεδίου 
μπορείτε να συμβου-
λευτείτε τον σύμβουλο 
επιχειρηματικότητας του 
Γραφείου Διασύνδεσης.

Τι χρειάζεται για να ανοίξω δική μου επιχείρηση

Επιχειρηματική ιδέα 
Αρχικά θα πρέπει 
να έχετε μια επιχει-
ρηματική ιδέα. Να 
αποφασίσετε τι είδους 
επιχείρηση θέλετε να 
ανοίξετε και τι προϊόν ή 
υπηρεσία θα προσφέ-
ρετε. Είναι καλύτερο 
η επιχείρηση σας να 
διαθέτει ένα στοιχείο 
καινοτομίας, κάτι νέο 
και διαφορετικό να 
προσφέρει. 

Το Ελληνικό 
Σύνταγμα ορίζει ότι

	Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες 
είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου 

και έχουν ίσα δικαιώματα 
	Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι ανάπηροι 
πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα 

πολέμου, οι χήρες και τα ορφανά εκείνων 
που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και 

όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή 
πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα 

ειδικής φροντίδας από το 
κράτος

       Πηγές ενημέρωσης για χρηματοδοτικά προγράμματα

www.oaed.gr     ΟΑΕΔ
www.eommex.gr  Ελληνικός Οργανισμός Μικρών -Μεσαίων Επιχειρήσεων 
 και Χειροτεχνίας
www.espa.gr ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013)
www.ependyseis.gr Ελληνικός Αναπτυξιακός Νόμος
www.businesswoman.gr Ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη Γυναικεία 
 Επιχειρηματικότητα 
www.antagonistikotita.gr  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
www.startupgreece.gov.gr   StartUp Greece  
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Αναγνώσματα - Βιβλιογραφία
•  «Career Guidance for Persons with Disability», Dr Andrew Azzopardi, University of Malta, 2006
•  «Transitions to Employment: Advising Disadvantaged Groups», Morag Gillespie, Gareth Mulvey & Gill Scott, Scottish Poverty Information Unit, 2005
•  «What color is your parachute», Richard Nelson Bolles, Ten Speed Press, 2008
•  Ενημερωτικός Οδηγός: Διαφορετικότητα στην Εργασία: ένα οδηγός για τις ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009 
•  Ενημερωτικός Οδηγός: «Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις», Γιατροί του Κόσμου, Αθήνα 2010
•  «Η επαγγελματική συμβουλευτική των ατόμων με ειδικές ανάγκες», Έργο: «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων ΣΕΠ σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας και Κέντρου ΣΕΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα Κοινωνικών Αποκλεισμένα», Κέντρο Έρευνας και Επιμόρφωσης, 2000
• «Νέες Μορφές Οργάνωσης Στοχευμένης Επιχειρηματικότητας», Εθνικό Θεματικό Δίκτυο, Φυλών Ένωσις
•  «Οδηγός στήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων», Οργανισμός Πρόνοιας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμαρουσίου, Εκδόσεις Καύκας, 2008
Έρευνες 
• Ζήση, Α.& Χτούρης, Σ.(2004). «Στάσεις και προθέσεις εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες». Έρευνα σε επιχειρήσεις. Μυτιλήνη.
• Παπάνης, Ε .και Βίκη, Α.(2008). «Οι στάσεις των επιχειρηματιών απέναντι στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία». Πανελλήνια εμπειρική έρευνα.

Θέματα απασχόλησης για ΑΜΕΑ στην Ελλάδα
Κέντρο Εργασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες http://www.keana.gr/
Άτομα με ειδικές ανάγκες και ανοιχτή απασχόληση http://www.rhodes.aegean.gr/employability/ 
Διαδικτυακή Πύλη για ΑΜΕΑ http://www.amea.gov.gr
Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης http://iea.gr/site/

Κέντρο Εργασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες http://www.keana.gr/
ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr
Περιοδικό Αυτονομία http://www.disabled.gr 

Θέματα απασχόλησης για ΑΜΕΑ στο εξωτερικό 
Disabled World, Disability Employability issues http://www.disabled-world.com

EmployAbility, Opportunities for disabled and dyslexic 
students & graduates

http://www.employ-ability.org.uk

Remploy, Putting ability first http://www.remploy.co.uk

Use my ability… employability and disability project http://usemyability.org
Employers’ forum on disability http://efd.org.uk

Careers & Community for Talented people with disabilities http://www.gettinghired.com

Disabled workers Co-operative http://www.disabledworkers.org.uk/careers/ 

Disabled person http://www.disabledperson.com/ 

Για θέματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιοσύνης     
Για τη διαφορετικότητα κατά των διακρίσεων

http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/
stopdiscrimination/?langid=el

Συνήγορος του Πολίτη   www.new.synigoros.gr

Για άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
Κέντρο στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης & της Γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, Εργάνη

http://www.ergani.gr 

Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης http://www.enow.gr 
Γενική Γραμματείας Ισότητας  (θέματα ενδοοικογενειακής βίας, 
εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής παρενόχλησης) 

http://www.isotita.gr 

Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://www.arsis.gr 
PRAKSIS http://www.praskis.gr 
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Δράσεις και Υπηρεσίες στο ΑΠΘ για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής 
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 18, Τηλ: 2310 
995360
Ιστοσελίδα: http://spc.web.auth.gr/ 
Email: socialcom@ad.auth.gr
Στόχος: να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων, 
που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν φοιτητές του 
Α.Π.Θ., στην ενδυνάμωση της εσωτερικής ζωής του 
πανεπιστημίου και στη σύνδεση του πανεπιστημίου 
με την ευρύτερη κοινωνία.

Προσφέρει: 
•		Υποστήριξη σε φοιτητές με αναπηρίες
•		Επικοινωνία με αλλοδαπούς φοιτητές το 

Α.Π.Θ.
•		Ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και φροντί-

δας υγείας και προβληματισμό σε θέματα της 
σύγχρονης κοινωνίας και ζωής

•	 Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υπο-
στήριξη (Κε.Συ.Ψ.Υ.), 

•	 Καλλιέργεια των σχέσεων του Α.Π.Θ. με την 
ευρύτερη κοινωνία

•	 Προβολή των σχετικών με τους παραπάνω στό-
χους δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. 

Παρατηρητήριο της ακαδημαϊκής πορείας 
φοιτητών που ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 18, Τηλ/ Fax 
2310 995360
Email: stud-observ@ad.auth.gr 
Ιστοσελίδα: http://acobservatory.web.auth.gr/

Στόχος: να συνδράμει στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν σε 
Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΑΜΕΑ, αλλοδαποί, 
ομογενείς, παλιννοστούντες, καθώς και οποιαδή-
ποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, οι οποίοι κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν 
κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπου-
δών τους πρόβλημα, όπως λ.χ οι φοιτητές, οι 
οικογένειες των οποίων έχουν πληγεί από την 
οικονομική κρίση)

Πρόγραμμα Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας
Μητροπόλεως 10(3ος & 4ος όροφος), 
ΤΚ 546 25, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 500-477-8, 
FAX: 2310 500478
E-mail: selfhelp@auth.gr 
Iστοσελίδα: http://selfhelp.web.auth.gr 
Blog: http://selfhelpgreece.wordpress.com
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι 
ένα πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Α.Π.Θ. και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 
2001.
 
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
•		Η προαγωγή της αυτοβοήθειας για την 

αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες 
ουσίες και γενικότερα των ψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων. 

•		Η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σε 
νέους ρόλους περιφερειακής υποστήριξης και 
εμψύχωσης των άμεσα εμπλεκομένων πολιτών 
μέσα από την από κοινού ανάπτυξη συμμετοχι-
κών δράσεων για την αντιμετώπιση των ψυχο-
κοινωνικών προβλημάτων. 

•	 Η έρευνα δράσης για τις εφαρμογές της αυτο-
βοήθειας στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνι-
κών προβλημάτων.

Τμήμα Σπουδών 
Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή), 
δίπλα στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ
Τηλέφωνα: 2310-996771, 991372, 994168, 
991373, 996743, 995132, 997283
Fax: 2310-995112
Ιστοσελίδα: http://dps.web.auth.gr-  
E-mail:dps@auth.gr
Το Τμήμα Σπουδών, παρέχει πληροφόρηση και 
υποστήριξη σε φοιτητές του Α.Π.Θ. με στόχο την 
ομαλή διεκπεραίωση των σπουδών τους. 
   
Ειδικότερα σε ότι αφορά ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες, διαχειρίζεται: 
	Το πρόγραμμα ανταποδοτικών υποτροφιών, 

που χορηγεί το ΑΠΘ κάθε χρόνο σε προπτυχια-
κούς φοιτητές, με ιδιαίτερη μέριμνα σε κοινωνικά 
κριτήρια

	Το πρόγραμμα υποτροφιών που χορηγεί το 
ΑΠΘ σε αλλοδαπούς, αλλογενείς, προπτυχια-
κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, με 
ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή τους σε οικο-
νομικά – κοινωνικά κριτήρια

	Το πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης αλλοδαπών- αλλογενών φοιτητών, α) 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με 
κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια και β) μεταπτυχι-
ακών φοιτητών για εκτύπωση των εργασιών τους 
με επίσης οικονομικά- κοινωνικά κριτήρια



Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:  10:00 –14:00

Τηλεφωνικό Κέντρο 2310 997340

Fax 2310 995312

E-mail gd@cso.auth.gr,

url www.dasta.auth.gr

Facebook www.facebook.com/careerauth 

Που, Πως και Πότε θα μας βρείτε

Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης:
Κτίριο Διοίκησης – 1ος όροφος (αίθριο)

1ο Περιφεριακό Γραφείο Διασύνδεσης: 
Ιατρική Σχολή, Ισόγειο Κτιρίου ΚΕΔΙΠ 

2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης:
 Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών - 
1ος όροφος, Αίθουσα 114

3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης: 
Ισόγειο Φοιτητικής Λέσχης
  

Συγγραφή- Επιμέλεια Έκδοσης: 
Βάλια Παυλίδου, Ψυχολόγος, (ΜΔΕ) 
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 
του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ 


