
 

 

                   

Δελτίο Τύπου 

 
Προτεραιότητα η ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας για τις 

Ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης  
 
Στο πλαίσιο της διήμερης (20-21 Σεπτεμβρίου) διάσκεψης της Τσεχικής προεδρίας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία 
στην αγορά εργασίας, ο Α’ Αντιπροέδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης  (European Network of Public Employment Services - 
PES Network) και Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε ότι η αύξηση 
της απασχόλησης των ΑμεΑ αποτελεί προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών ΔΥΠΑ και 
ανακοίνωσε τη νέα εργαλειοθήκη (toolkit) του δικτύου για την ενίσχυση και 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των μελών του δικτύου. 
  
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που διεξάχθηκε στην Πράγα, ο Διοικητής 
συμμετείχε σε συζήτηση με την Justina Jakštienė, Υφυπουργό Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Απασχόλησης της Λιθουανίας, την Caroline Mancel, 
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Actiris (ΔΥΠΑ Βρυξελλών), την Cynthia  
Harrison, Βοηθό Αναλύτρια Πολιτικής του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) και την Virginia Carcedo, Γενική 
Γραμματέα του Foundation Once, με θέμα «Ενίσχυοντας τις δυνατότητες των 
υπηρεσιών απασχόλησης και ένταξης» 
  
Συγκεκριμένα, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πρωτοβουλίες, εργαλεία και 
ενέργειες για την αποτελεσματικότερη ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, στη 
διασφάλιση του ομαλού συντονισμού μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών απασχόλησης καθώς και στον κρίσιμο ρόλο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και των συνεργασιών για την είσοδο και τη μετάβασή τους στην 
αγορά εργασίας. 
 
Επίσης, ο Διοικητής τοποθετήθηκε για τον ρόλο και τη συνεισφορά του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης στην εργασιακή ένταξη 
των ΑμεΑ, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και 
στις βέλτιστες πρακτικές που περιλαμβάνει η εργαλειοθήκη, που είναι αποτέλεσμα 
της συμμετοχής και συνεργασίας 20 μελών του δικτύου. 
   
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ, όπως στη δημιουργία 
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της ιστοσελίδας prosvasis.dypa.gov.gr που διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμεΑ 
στη χρήση των υπηρεσιών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDYPAlive που παρέχει 
τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με εργασιακούς συμβούλους και στην  οποία 
υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα/χειλεανάγνωση σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Κωφών, στα προγράμματα των Σχολών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στα προγράμματα 
απασχόλησης που προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη 
ΑμεΑ. 


