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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και µε την ενσωµάτωση των νέων
τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών σε όλους τους τοµείς της
καθηµερινής ζωής, η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το
επίπεδο της ποιότητας ζωής του πολίτη. Όµως, µε δεδοµένο ότι το 10% περίπου του
πληθυσµού της χώρας µας είναι άτοµα µε αναπηρία, γίνεται ορατός ο κίνδυνος
δηµιουργίας νέων µορφών κοινωνικού αποκλεισµού. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται
επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης αποτελεσµατικών πολιτικών για εξίσωση των
δικαιωµάτων και ισότιµη συµµετοχή των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και των άλλων
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ο στόχος της παρούσας Μελέτης είναι να συνεισφέρει στην προσπάθεια της Ελλάδας να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας αφενός µια
σφαιρική θεώρηση των θεµάτων της Καθολικής Πρόσβασης και της Ηλεκτρονικής
Ενσωµάτωσης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και αφετέρου µε την
επεξεργασία δυνατών επιλογών και εµπεριστατωµένων προτάσεων στα πλαίσια της
ελληνικής πραγµατικότητας. Η Μελέτη διεξήχθη από το Πανεπιστήµιο Κρήτης υπό την
ευθύνη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Στεφανίδη, του οποίου η µακρόχρονη εµπειρία και
το πρωτοποριακό του έργο στους τοµείς της Σχεδίασης για Όλους και της Καθολικής
Πρόσβασης στις τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχουν αναγνωριστεί
διεθνώς.
Η Μελέτη αναλύει συστηµατικά τα θέµατα που αφορούν: (i) τις απαιτήσεις των ΑµεΑ και
των ηλικιωµένων σε µία Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους τους πολίτες, (ii) τις
τεχνολογικές και µη τεχνολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί και προταθεί
διεθνώς για την προώθηση της έννοιας της Καθολικής Πρόσβασης στις τεχνολογίες της
Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς και (iii) την εξειδίκευση των προσεγγίσεων αυτών σε
προτάσεις για απαιτούµενες παρεµβάσεις προς τη δηµιουργία στην Ελλάδα µιας
προσβάσιµης και αποδεκτής Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης ακολουθεί τα στάδια της
επισκόπησης και καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης των ΑµεΑ στην Ελλάδα, της
κριτικής θεώρησης της κατάστασης αυτής µε βάση τη διεθνή πρακτική και τις βασικές
προσεγγίσεις που ακολουθούνται στον τοµέα αυτό, της εξειδίκευσης των παραπάνω στα
πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και τέλος της εξαγωγής συµπερασµάτων και
προτάσεων προς την ελληνική πολιτεία. Το έργο στο σύνολό του βασίζεται σε
πληροφορίες προερχόµενες από πληθώρα βιβλιογραφικών και ηλεκτρονικών πηγών,
καθώς και στα αποτελέσµατα πρωτογενούς έρευνας σε θέµατα όπως είναι η υφιστάµενη
κατάσταση και η προσφορά της εγχώριας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και ο
υφιστάµενος βαθµός προσβασιµότητας του Παγκόσµιου Ιστού στην ελληνική επικράτεια.
Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία, η Μελέτη εξετάζει το θέµα της αναπηρίας από µια
σύγχρονη οπτική γωνία και πραγµατοποιεί µια συστηµατική προσέγγιση στις απαιτήσεις
των διαφόρων κατηγοριών χρηστών ΑµεΑ όσον αφορά την πρόσβαση σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, βασισµένη στην πλέον σύγχρονη και αποδεκτή
αντίληψη ότι η επιλογή κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων πρέπει να αποτελεί
εξατοµικευµένη διαδικασία και να λαµβάνει υπόψη ένα ολοκληρωµένο σύνολο
πολλαπλών παραγόντων. Στη συνέχεια, η Μελέτη προσφέρει µια συστηµατική και
αναλυτική επισκόπηση των βασικών προσεγγίσεων σε θέµατα της Καθολικής Πρόσβασης
και της Ηλεκτρονικής Ενσωµάτωσης σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, η Μελέτη εξετάζει παρεµβατικές πολιτικές, µε αναφορά στην υιοθέτηση
νοµοθετικών και ρυθµιστικών πλαισίων σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, καθώς
και στην υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα, όπου οι πρόσφατες αναθεωρήσεις του
Συντάγµατος ανοίγουν το δρόµο προς τη νοµοθετική ρύθµιση των θεµάτων αυτών.
Επιπλέον, η Μελέτη εξετάζει προσεγγίσεις βασισµένες στην τυποποίηση, προσφέρει µια
σύνοψη της προόδου σε αυτόν τον τοµέα από διεθνή σκοπιά, και αναλύει την
αποτελεσµατικότητα της τυποποίησης ως προς την επίτευξη του στόχου της
προσβασιµότητας των τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της
Ηλεκτρονικής Ενσωµάτωσης από ΑµεΑ.
Στη Μελέτη επίσης, παρουσιάζεται µια σφαιρική επισκόπηση των διαφόρων προσφάτων
προσεγγίσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, από ειδικές λύσεις Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας µέχρι γενικότερες λύσεις βασισµένες στη Σχεδίαση για Όλους και σύµφωνα
µε τις αρχές της Καθολικής Πρόσβασης, καθώς και µια ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τοµέα αυτό στην Ελλάδα. Από
την ανάλυση αυτή, προκύπτει ότι η Ελλάδα, ενώ διαθέτει πρωτοποριακά ερευνητικά
αποτελέσµατα και διεθνώς αναγνωρισµένη εµπειρία και τεχνογνωσία, δεν έχει ως τώρα
εφαρµόσει µια συστηµατική πολιτική υποστήριξης της έρευνας και της αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων.
Στη συνέχεια, η Μελέτη εξετάζει την κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά το βαθµό
ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη χώρα µας, και τη δυνατότητα
Ηλεκτρονικής Ενσωµάτωσης των ΑµεΑ σε βασικούς τοµείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία
και η δηµόσια διοίκηση. Θεωρώντας ως βασική προϋπόθεση τη προσβασιµότητα του
Παγκόσµιου Ιστού, η Μελέτη εξετάζει µέσω πρωτογενούς έρευνας τον υφιστάµενο βαθµό
προσβασιµότητας σηµαντικών και συχνά επισκεπτόµενων διαδικτυακών τόπων στην
Ελλάδα, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το θέµα της προσβασιµότητας στην Ελλάδα
δεν αντιµετωπίζεται σε ικανοποιητικό βαθµό, θέτοντας σε κίνδυνο τις προοπτικές
ενσωµάτωσης όλων των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Τέλος, µε βάση αφενός τις διαθέσιµες προσεγγίσεις και την κριτική ανάλυση των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της κάθε προσφερόµενης λύσης, και αφετέρου
λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα, η Μελέτη επεξεργάζεται µια
ολοκληρωµένη πρόταση για ένα πρωτοποριακό συντονισµένο πρόγραµµα δράσης για
ουσιαστική στήριξη της εθνικής προσπάθειας µε στόχο µια Κοινωνία της Πληροφορίας για
όλους τους πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού. Το πρόγραµµα αυτό βασίζεται στην αντίληψη ότι ούτε οι τεχνολογικές λύσεις,
ούτε οι παρεµβατικές πολιτικές επαρκούν από µόνες τους για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος. Στο πρόγραµµα προτείνεται ένας συνδυασµός λύσεων, ο οποίος λαµβάνει υπόψη
και εναρµονίζει όλες τις προσεγγίσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα ωφέλειας από τα
πλεονεκτήµατα της κάθε προσέγγισης, ενώ ταυτόχρονα αντισταθµίζει τους περιορισµούς
της κάθε λύσης µε την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού πλαισίου. Το
ολοκληρωµένο αυτό στρατηγικό πλαίσιο, βασίζεται στη σύγχρονη αντίληψη της δηµόσιας
ανοικτής διαβούλευσης ως µηχανισµού συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων κρατικών
και ιδιωτικών φορέων και των πολιτών, και προτείνει γενικές ρυθµιστικές παρεµβάσεις,
καθώς και επιµέρους µέτρα που υποστηρίζουν την αξιοποίηση, προς όφελος όλων, του
ερευνητικού και του βιοµηχανικού δυναµικού της χώρας στους τοµείς των Τεχνολογιών
της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Καθολικής Πρόσβασης.
Οι επιπτώσεις του προτεινόµενου ολοκληρωµένου στρατηγικού πλαισίου αναµένεται να
είναι πολλαπλές. Η εφαρµογή ενός τέτοιου πλαισίου εκτιµάται ότι όχι απλώς θα επιτύχει
τον αρχικό στόχο της εναρµόνισης της Ελλάδας µε τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και
διεθνείς τάσεις στους τοµείς της Καθολικής Πρόσβασης και της Ηλεκτρονικής

Ενσωµάτωσης των ΑµεΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά θα επιφέρει στη χώρα
πρωτοποριακό προβάδισµα. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ)
και το European Disability Forum (EDF) παρέχουν την πλήρη υποστήριξή τους στην
εφαρµογή ενός τέτοιου πλαισίου στην Ελλάδα.
Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο χρόνος υλοποίησης της Μελέτης είναι ο πλέον
κατάλληλος, εφόσον µε τη δηµοσίευση της καθίσταται εφικτή η άµεση δηµιουργία
αναγκαίων δράσεων από την πολιτεία, προκειµένου να ενταχθούν προς υλοποίηση στα
διάφορα εθνικά επιχειρησιακά προγράµµατα (π.χ. το τρέχον Γ’ και το επερχόµενο ∆’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).
Τέλος, στην νέα οικονοµία και τη κοινωνία της γνώσης η πραγµατική και ουσιαστική
δυνατότητα συµµετοχής των πολιτών συνδέεται άρρηκτα και άµεσα µε την πρόσβασή τους
στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στο νέο πολιτισµό που αυτή φέρνει στη ζωή του
κάθε ατόµου ξεχωριστά αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της. Η εργασία, η εκπαίδευση,
η ψυχαγωγία, η πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, όλα αυτά που συγκροτούν την
ατοµική και συλλογική δραστηριότητα,, θα είναι εντελώς διαφορετικά από ότι είναι
σήµερα µέσα στο νέο πολιτισµό που επιφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. Η µελέτη
αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του εθνικού αναπηρικού
κινήµατος για την προώθηση του οράµατός του προς µια Κοινωνία της Πληροφορίας για
όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις.
Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία
Πρόεδρος του European Disability Forum
Μάρτιος 2004
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Περίληψη
Η αναφορά αυτή αποτελεί το τελικό παραδοτέο της Μελέτης µε αντικείµενο την Καθολική
Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της
Πληροφορίας (ΚτΠ) σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 151.532/ΚτΠ 2638-Β της 6/5/2003
σύµβασης µεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία
της Πληροφορίας» και του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Βάσει της Σύµβασης του Έργου, το παρόν τελικό παραδοτέο, το οποίο
υποβάλλεται στην ΚτΠ Α.Ε. από το φορέα υλοποίησης του Έργου, αποτελείται από τα
ακόλουθα οκτώ (8) κεφάλαια σύµφωνα µε το τεχνικό δελτίο του Έργου:
1. Το Κεφάλαιο «Εισαγωγή, ορισµοί, σκοπιµότητα και στόχοι της Μελέτης,
µεθοδολογική προσέγγιση και αποτελέσµατα» που παρουσιάζει συνοπτικά τη
σκοπιµότητα της παρούσας Μελέτης, επεξηγεί τους στόχους και τη µεθοδολογία
εργασίας, καθώς και τα αποτελέσµατα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή.
2. Το Κεφάλαιο «Απαιτήσεις χρηστών» όπου αναλύονται οι απαιτήσεις διαφόρων
κατηγοριών Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και άλλων ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού, όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών στην
Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ανάλυση είναι δοµηµένη ανά κατηγορίες (π.χ., άτοµα
µε προβλήµατα όρασης, άτοµα µε προβλήµατα ακοής, άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα) και για κάθε κατηγορία επικεντρώνεται στα λειτουργικά
χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειµένου να καταστεί δυνατή η χρήση
αλληλεπιδραστικών συστηµάτων, στα προβλήµατα προσβασιµότητας και
ευχρηστίας, και στις σχετικές απαιτήσεις από την πλευρά της τεχνολογίας.
3. Το Κεφάλαιο «Προσεγγίσεις: παρεµβατικές πολιτικές στην αγορά και στον κλάδο της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας», όπου παρουσιάζονται οι βασικές προσεγγίσεις που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ώστε να εξυπηρετήσουν την προώθηση της έννοιας
της καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας. Οι προσεγγίσεις αυτές αφορούν: (α) την
εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών, µέσω της νοµοθεσίας, (β) τον καθορισµό και
την υιοθέτηση προτύπων και (γ) την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης και την υιοθέτηση των αποτελεσµάτων τους.
4. Το Κεφάλαιο «Κανονισµοί και νοµοθετικές παρεµβάσεις υποστήριξης των ΑµεΑ:
τύποι και µορφές νοµοθετηµάτων», στο οποίο αναπτύσσονται οι δυνατότητες που
προσφέρει η συγκεκριµένη αυτή προσέγγιση, οι προϋποθέσεις και οι ενδεχόµενοι
περιορισµοί για την εφαρµογή παρεµβάσεων. Η ανάλυση βασίζεται σε
αποτελέσµατα από τη διεθνή εµπειρία και την εξειδίκευσή τους στην ελληνική
πραγµατικότητα, µέσω αναφορών στην υφιστάµενη νοµοθεσία. Επίσης, το Κεφάλαιο
συγκρίνει
διαφορετικές
νοµοθετικές
παρεµβάσεις
και
αναλύει
την
αποτελεσµατικότητα και τους περιορισµούς των παρεµβάσεων αυτών, καθώς και τις
απαιτούµενες κατευθύνσεις δράσεων στον τοµέα αυτό.
5. Το Κεφάλαιο «Πρότυπα, οδηγίες και πρωτοβουλίες προσβασιµότητας» αναφέρεται
στην παρούσα κατάσταση διεθνώς, στην Ευρώπη (π.χ., eEurope, πρωτοβουλίες
κρατών µελών) και στην Ελλάδα, όσον αφορά την καθιέρωση και υιοθέτηση
στρατηγικών, τεχνικών οδηγιών (π.χ. W3C–WAI guidelines), προτύπων (π.χ., ISO,
EΛΟΤ), και µηχανισµών χρηµατοδότησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, και
ενηµέρωσης, καθώς και κατανόησης της αγοράς (ζήτηση και προσφορά)
προσβάσιµων τεχνολογιών.
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6. Το Κεφάλαιο «Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη» εξετάζει τη συνεισφορά της
τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, ως εναλλακτικού µοντέλου προώθησης και
καθιέρωσης των αρχών της καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας. Συγκεκριµένα,
εστιάζεται στην ανάλυση και σύγκριση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προσεγγίσεων που περιλαµβάνουν Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και ανοικτές
αρχιτεκτονικές, τεχνικές οδηγίες, Σχεδίαση για Όλους και Καθολική Πρόσβαση,
καθώς και στην αξιολόγηση και πιστοποίηση προσβασιµότητας.
7. Το Κεφάλαιο «Τεχνολογίες της ΚτΠ» επικεντρώνεται στις νέες ευκαιρίες και
προκλήσεις που προκύπτουν από την προοδευτική υιοθέτηση των τεχνολογιών της
ΚτΠ. Συγκεκριµένα, εξετάζονται οι επιπτώσεις των τεχνολογιών της ΚτΠ σε
επιλεγµένους τοµείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η δηµόσια διοίκηση, κτλ, και
αναλύονται θέµατα σχετικά µε την κοινωνικό-οικονοµική ένταξη οµάδων ΑµεΑ,
(π.χ., ικανές και αναγκαίες συνθήκες ισότιµης συµµετοχής τους στην ΚτΠ)
αναφέροντας και συγκρίνοντας παραδείγµατα από την Ελληνική και τη διεθνή
εµπειρία.
8. Τέλος, το Κεφάλαιο «Καθολική πρόσβαση και ευχρηστία στην ΚτΠ: προοπτική και
κατευθύνσεις για την Ελλάδα» εξειδικεύει τα πορίσµατα της Μελέτης στα πλαίσια
της ελληνικής πραγµατικότητας µέσω συγκεκριµένων συστάσεων για απαιτούµενες
και επιθυµητές παρεµβάσεις, είτε στα πλαίσια Επιχειρησιακών Σχεδίων της ΚτΠ,
είτε στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού ∆ικτύου GR-DeAN (Greek Design for
All e-Accessibility Network), αποσκοπώντας στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών
για την προώθηση µιας ΚτΠ στην Ελλάδα αποδεκτής από όλους τους πολίτες.

Φάσεις υλοποίησης του έργου
Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορούσε την πλήρη ανάπτυξη από
τον ανάδοχο των πέντε (5) πρώτων ενοτήτων (Κεφάλαια 1-5) οι οποίες απετέλεσαν το
πρώτο παραδοτέο του έργου, το οποίο υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην ΕΥ∆ ΚτΠ. Κατά τη
δεύτερη φάση του έργου τα παραπάνω κεφάλαια του πρώτου παραδοτέου βελτιώθηκαν
λαµβάνοντας υπόψη σχόλια που έγιναν, και υποβάλλονται µε το παρόν παραδοτέο µαζί µε
τα κεφάλαια 6-8 τα οποία αποτέλεσαν τον κύριο όγκο των εργασιών της δεύτερης φάσης
του έργου.
Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
Το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η παρούσα Μελέτη αποτελείται από τρία
συστατικά µέρη, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:
•

Επισκόπηση και καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των ΑµεΑ στη χώρα µας,
όπως αυτή προκύπτει από προηγούµενες µελέτες, τα διαθέσιµα εµπειρικά δεδοµένα
και τη διαθέσιµη εµπειρία αναφορικά µε τις απαιτήσεις των οµάδων στόχου σχετικά
µε την πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

•

Κριτική θεώρηση της υφιστάµενης κατάστασης µε βάση τη διεθνή πρακτική και µε
γνώµονα τις βασικές προσεγγίσεις που κατά καιρούς έχουν ακολουθηθεί για την
ενίσχυση τόσο της αγοράς όσο και του κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.
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•

Εξειδίκευση των παραπάνω στα πλαίσια της ΚτΠ και εξαγωγή συµπερασµάτων και
συστάσεων προς την ελληνική πολιτεία για µέτρα που θα µπορούσαν να εξεταστούν
και να υλοποιηθούν µέσω κατάλληλων παρεµβάσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί
ο γενικότερος στόχος της ισότιµης συµµετοχής όλων των πολιτών στην ΚτΠ, όπως
αυτός εκφράζεται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το θεµατικό πεδίο της παρούσας Μελέτης περιλαµβάνει
επιµέρους θέµατα που αφορούν τα υπάρχοντα δηµογραφικά δεδοµένα, τις ανάγκες των
ΑµεΑ αναφορικά µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τις
απαιτήσεις τους σχετικά µε τεχνικά βοηθήµατα, αλλά και τις γενικότερες προσεγγίσεις που
δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των εγγενών προβληµάτων που
χαρακτηρίζουν τόσο την αγορά όσο και τον κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.
Ταυτόχρονα, προτεραιότητα αποτελεί και η συλλογή εµπειρικών δεδοµένων που αφορούν:
•

∆ιαθεσιµότητα προϊόντων υποστηρικτικής τεχνολογίας στη χώρα µας

•

Ανάλυση και αξιολόγηση, βάσει τεκµηριωµένων εργαλείων, της προσβασιµότητας
και της ευχρηστίας διαδικτυακών τόπων φορέων και οργανισµών του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα µε στόχο να αξιολογηθεί ο βαθµός υιοθέτησης, αποδοχής και
εφαρµογής ή συµµόρφωσης των διαδικτυακών τόπων µε ευρέως αποδεκτούς
κανόνες προσβασιµότητας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µια τέτοια ανάλυση για το
ελληνικό διαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό παρουσιάζεται για πρώτη φορά και
είναι ενδεικτική του γενικότερου κλίµατος που επικρατεί αναφορικά µε την
πρόσβαση των ΑµεΑ σε τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη χώρα µας.

•

Ανάλυση βάσει ερωτηµατολογίου των περιοχών έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται από εθνικούς φορείς είτε στα πλαίσια
εθνικών προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης είτε στα πλαίσια
ανταγωνιστικών έργων συγχρηµατοδοτούµενων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Με βάση και τα αποτελέσµατα των παραπάνω, τα οποία παρουσιάζονται στα κεφάλαια 6
και 7, αναπτύσσεται στην τελευταία ενότητα του παραδοτέου τόσο η ανάγκη ανάπτυξης
ενός συντονισµένου προγράµµατος δράσης για την καθολική πρόσβαση όσο και τα
επιµέρους περιεχόµενα του προγράµµατος µε στόχο την εν γένει βελτίωση της
υφιστάµενης κατάστασης.
Συµπεράσµατα
Από την πρόοδο των εργασιών, όπως παρουσιάζονται στις οκτώ ενότητες του παραδοτέου,
εξάγονται ορισµένα συµπεράσµατα αναφορικά µε την υφιστάµενη κατάσταση στην
Ελλάδα όσον αφορά τα ΑµεΑ, τα οποία στη συνέχεια συνεισφέρουν στην ανάλυση των
προτεινόµενων µέτρων. Τα συµπεράσµατα αφορούν κυρίως τη δηµογραφία του
πληθυσµού στόχου, τις δυνατότητες που παρέχονται από το κράτος, καθώς και το
γενικότερο κλίµα που έχει διαµορφωθεί και το οποίο σε µεγάλο βαθµό καθορίζει την
αγορά και τους κλάδους της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και γενικότερα της Καθολικής
Πρόσβασης στις Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Συνοπτικά, τα
συµπεράσµατα τα οποία εξάγονται έχουν ως εξής:
Πρώτο, στη χώρα µας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, παρατηρείται έλλειµµα
αναφορικά µε λεπτοµερή στοιχεία του πληθυσµού στόχου και συγκεκριµένα τον αριθµό
των ΑµεΑ σε εθνική κλίµακα, την κατανοµή του πληθυσµού-στόχου ανά περιφέρεια,
νοµό, ή δήµο, την κατανοµή τους ανά ηλικιακές ζώνες, τα κοινωνικο-οικονοµικά
χαρακτηριστικά κάθε ζώνης, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν γίνει κατά το
παρελθόν προσπάθειες αντιµετώπισης του εν λόγω ελλείµµατος, µε χαρακτηριστικότερη
3

την προσπάθεια που είχε καταβληθεί κατά την Εθνική Απογραφή του 1991. Αν και τα
δεδοµένα που συλλέχθηκαν τότε επιδέχονται κριτική, παραµένουν χρήσιµα εργαλεία
ανάλυσης, αφού αποτελούν τη µόνη πηγή αναφοράς σε εθνικό επίπεδο και σε µεγάλο
βαθµό καταγράφουν τάσεις στον πληθυσµό.
Ένα δεύτερο συµπέρασµα το οποίο εξάγεται, είναι το γεγονός ότι παρά τις κατά καιρούς
προσπάθειες της πολιτείας να υποστηρίξει τα ΑµεΑ, κυρίως µέσω νοµοθετικών
παρεµβάσεων και πιο πρόσφατα µέσω της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, η ζήτηση και
προσφορά τεχνικών βοηθηµάτων, υποστηρικτικών τεχνολογιών, και καθολικά
προσβάσιµων προϊόντων παραµένει ανεπαρκής. Οι κύριοι λόγοι στους οποίους αποδίδεται
η υφιστάµενη κατάσταση είναι η έλλειψη ενηµέρωσης του κοινωνικού περιβάλλοντος των
ΑµεΑ για τα θέµατα αυτά, η έλλειψη εκπαίδευσής τους στη χρήση των τεχνολογιών, η
έλλειψη προσβασιµότητας στις προσφερόµενες υπηρεσίες και προϊόντα, η έλλειψη ενός
Εθνικού Κέντρου Τεχνικών Βοηθηµάτων, η έλλειψη σύγχρονης νοµοθεσίας για την
παροχή τεχνικών βοηθηµάτων, καθώς και το υψηλό κόστος του εξοπλισµού και της
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε συνδυασµό µε την έλλειψη επαρκούς χρηµατοδότησης. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα την περιορισµένη ζήτηση, τη σχεδόν ανύπαρκτη εγχώρια παραγωγή
τεχνικών βοηθηµάτων, πλην µερικών εξαιρέσεων, τη µη κατανόηση των απαιτήσεων των
χρηστών, καθώς και την έλλειψη υποδοµών (π.χ., εξειδικευµένα κέντρα και ο εξοπλισµός
τους) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί η σπάνια και
περιορισµένη εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών Σχεδίασης για Όλους.
Τρίτο, αναφορικά µε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι πληθυσµοί των ΑµεΑ του
κέντρου και της περιφέρειας, η διαπίστωση που επικρατεί είναι ότι η περιφέρεια
εξακολουθεί να υπολείπεται του κέντρου όχι µόνο σε επίπεδο ζήτησης προϊόντων και
αντίστοιχης διαθεσιµότητας, αλλά και σε επίπεδο υποδοµών, µε επιπτώσεις τόσο σε
επίπεδο ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας κλίµατος υποστήριξης στον πληθυσµό, όσο
και στη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης, και κατ’ επέκταση, στο βαθµό ενσωµάτωσης
των ΑµεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Τέταρτο, οι προσπάθειες που κατά το πρόσφατο παρελθόν καταβάλλει η χώρα µας
αναφορικά µε την Κοινωνία της Πληροφορίας δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις
απαιτήσεις των ΑµεΑ και στις σύγχρονες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
εκφράζονται σε πρόσφατες οδηγίες και στρατηγικές (βλέπε πρωτοβουλία eEurope).
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόµοια φαινόµενα παρουσιάζουν σχεδόν όλες οι
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χώρα µας, η διαπίστωση αυτή τεκµηριώνεται
τόσο από τα κονδύλια που διατίθενται στους τοµείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
που αφορούν την πρόσβαση των ΑµεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες (βλέπε κεφάλάιο 6) όσο
και από την ανάλυση της προσβασιµότητας και της χρηστικότητας των διαθέσιµων
διαδικτυακών τόπων και ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν αρχίσει να εµφανίζονται (βλέπε
Κεφάλαιο 7).
Τέλος, διαπιστώνεται ότι παρότι η γενική κατάσταση αναφορικά µε τα ΑµεΑ στη χώρα
µας παρουσιάζει ελλείψεις, εντούτοις πρόσφατα έχει αρχίσει να καλλιεργείται
συστηµατικά ένα πρόσφορο κλίµα για ουσιαστικές παρεµβάσεις τόσο από την πλευρά της
πολιτείας όσο και από επιµέρους φορείς της αγοράς και των κλάδων της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας και της Σχεδίασης για Όλους. Η χώρα µας αλλά και τα άλλα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια για σύγκλιση προς µια ενιαία Ευρώπη, υιοθετούν
και στηρίζουν µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο αντιµετώπισης
των ΑµεΑ µε άµεσα οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, τα ίδια τα ΑµεΑ και την
κοινωνία γενικότερα.
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Προτάσεις για ένα συντονισµένο πρόγραµµα δράσης
Για τη βελτίωση του κλίµατος και την ουσιαστική στήριξη µιας εθνικής προσπάθειας για
µια κοινωνία της πληροφορίας για όλους τους πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ
και άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, η παρούσα Μελέτη, µετά από ανάλυση
εναλλακτικών στρατηγικών (βλέπε Κεφάλαιο 8) προτείνει ένα συντονισµένο πρόγραµµα
δράσης το οποίο αποτελείται από δύο ενότητες:
•

Νοµοθετικές ρυθµίσεις υπό µορφή
o
o

•

Πλαισίου στήριξης (προς άµεση εφαρµογή)
Ειδικών ρυθµίσεων (για την εξειδίκευση του πλαισίου στήριξης)

Προτεραιότητες υπό µορφή µέτρων ή δράσεων

Το πρόγραµµα συντονισµένης δράσης για την καθολική πρόσβαση µπορεί να υλοποιηθεί
είτε ως αυτόνοµο επιχειρησιακό πρόγραµµα είτε στα πλαίσια άλλων υφισταµένων
επιχειρησιακών προγραµµάτων. Ωστόσο, η υλοποίησή του ως αυτόνοµου επιχειρησιακού
προγράµµατος θεωρείται ότι θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισµό των δράσεων καθώς
και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.
Στην παρούσα µορφή το πρόγραµµα συντονισµένης δράσης για την καθολική πρόσβαση
σκοπεύει να αποτελέσει την αφετηρία για µια ανοικτή διαβούλευση µεταξύ των
ενδιαφεροµένων φορέων, η οποία µεταξύ άλλων θα το εξειδικεύσει και θα το εµπλουτίσει
µε επιπλέον προτεραιότητες. Η σηµασία της ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης και της
συµµετοχής φορέων στη διαµόρφωση συναινετικών πολιτικών θεωρείται ως βασική
προσέγγιση για εξεύρεση λύσεων που θα ικανοποιούν όλα τα εµπλεκόµενα στη
διαβούλευση µέρη. Οι στόχοι µιας ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης µεταξύ οµάδων
ειδικού ενδιαφέροντος απαιτεί την αποδοχή µιας συναινετικής προσέγγισης εκ µέρους
όλων των εµπλεκοµένων φορέων και τη δυνατότητα άµεσης αντιπροσώπευσή τους σε µια
οµάδα ειδικού ενδιαφέροντος. Φορείς που πρέπει να κληθούν και να συµµετάσχουν σε ένα
τέτοιο εγχείρηµα περιλαµβάνουν εκπροσώπους των ΑµεΑ σε περιφερειακό, τοπικό ή
κεντρικό επίπεδο, εκπρόσωπους της πολιτείας µέσω των αρµόδιων υπουργείων, και
εκπρόσωπους της βιοµηχανίας.
Τρία είναι κυρίως τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από µια τέτοια διαβούλευση, τα
οποία συνοψίζονται ως εξής:
•

Από κοινού οριοθέτηση της ατζέντας της διαβούλευσης, έτσι ώστε να απαντώνται
βασικά ερωτήµατα όπως η γεωγραφική κάλυψη και η εξασφάλιση υποδοµών και
εξοπλισµού, τρόπων χρηµατοδότησης (π.χ. χρηµατοδότηση δηµόσιων σχολείων και
βιβλιοθηκών, επιχορηγήσεις), αναβάθµιση υπαρχόντων υποδοµών, κλπ.

•

Κατάθεση προτάσεων εκ µέρους των φορέων για κάθε ένα από τα επιµέρους
ζητήµατα

•

Συντονισµό δράσεων - µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης - που θα
αφορούν:

•

Νοµοθετικές ρυθµίσεις, συγκεκριµένα για το διαδίκτυο που να εναρµονίζονται προς
τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών οδηγιών και βασισµένες στην προηγούµενη εµπειρία
κρατών µελών της ΕΕ (π.χ. βλέπε Γερµανία)

•

Μέτρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

•

Περιοδική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.
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Σε ότι αφορά το περιεχόµενο της διαβούλευσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες οι
προτάσεις του προγράµµατος συντονισµένης δράσης για την καθολική πρόσβαση
αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης και εποµένως οι προτάσεις της παρούσας Μελέτης
µπορούν να θεωρηθούν ως αρχική συνεισφορά στην κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, η όποια
διαβούλευση δεν πρέπει να εξαντληθεί στην επικύρωση, βελτίωση ή απόρριψη των
προτάσεων που υποβάλλονται, αλλά στην περαιτέρω εξειδίκευση αυτών που θα κριθούν
σκόπιµες και ώριµες προς υλοποίηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ (ΠΣ∆) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚτΠ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πλαίσιο στήριξης
• Κανονισµός και τρόπος λειτουργίας ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης
•

Προκήρυξη ΠΣ∆ για την καθολική πρόσβαση και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης

•

Καθορισµός κριτηρίων προσβασιµότητας

Ειδικές ρυθµίσεις
• Προσδιορισµός της διαδικασίας ελέγχου προσβασιµότητας και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών που πρέπει να χαρακτηρίζουν προσβάσιµες υπηρεσίες
•

Προσβασιµότητα ως ελεγκτικό καθήκον στις αρµοδιότητες του συνηγόρου του
πολίτη

•

Θέσπιση του θεσµού του Συνηγόρου Προσβασιµότητας

•

Νοµοθετικές ρυθµίσεις ειδικά για το διαδίκτυο

•

Περιοδική αξιολόγηση του ΠΣ∆ για την καθολική πρόσβαση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Εξοπλισµοί / Υποδοµές
• Ευρυζωνική πρόσβαση
•

Μελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση,
Καθολικής Πρόσβασης του πολίτη»

•

Επιχορήγηση εξοπλισµών ειδικών οµάδων στόχου του πληθυσµού (π.χ. ειδικές
οµάδες ΑµεΑ)

•

Εξοπλιστικό πρόγραµµα εκπαιδευτικών οργανισµών ή ιδρυµάτων, και άλλων
φορέων του ∆ηµοσίου.

εξοπλισµός

και

λειτουργία

«Σταθµού

Βιοµηχανία
• Κίνητρα υιοθέτησης αρχών καθολικής πρόσβασης (π.χ. φοροαπαλλαγές, κατάρτιση
στελεχιακού δυναµικού, χρηµατοδότηση)
•

Πιστοποιητικό καλής πρακτικής
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•

Πιστοποίηση προσβασιµότητας ως ευθύνη των αναδόχων έργων πληροφορικής του
δηµοσίου

•

Συντονισµένες δράσεις κατάρτισης βιοµηχανικών στελεχών

•

Χρονοδιάγραµµα υιοθέτησης πρακτικών καθολικής πρόσβασης
-

Κίνητρα για τη µετατροπή υπηρεσιών που σήµερα είναι µη-προσβάσιµες σε
προσβάσιµες εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (π.χ. στήριξη της
«απόσυρσης» µη προσβάσιµης υπηρεσίας και της κατασκευής νέας
προσβάσιµης έκδοσης)

-

Πίνακας απαιτούµενων και επιθυµητών ποιοτικών
προσβάσιµης υπηρεσίας και κώδικας υλοποίησης

χαρακτηριστικών

Αγορά
• Ενηµέρωση του πολίτη και µελέτες απαιτήσεων πολιτών ΑµεΑ
•

Εθνικό δηµοτολόγιο ΑµεΑ υπό την αιγίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑµεΑ

•

∆ίκτυα ανταλλαγής απόψεων, συνεργασίας και ενηµέρωσης

Έρευνα & Ανάπτυξη
• Καθολική πρόσβαση ως οριζόντιο µέτρο του ΕΠ ΚτΠ
•

Οριζόντιες δράσεις για µεταφορά τεχνολογίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών

•

Ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων που υποστηρίζουν την καθολική πρόσβαση

Παιδεία
• ∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα σπουδών για την καθολική πρόσβαση (προπτυχιακό και
µεταπτυχιακό επίπεδο) και πιλοτική εκτέλεση του
•

Θέσπιση «Υποτροφίας Καθολικού Σχεδιασµού»

•

Εξοπλιστικό πρόγραµµα φορέων & ιδρυµάτων

•

Κίνητρα ανάπτυξης προσβάσιµου εκπαιδευτικού υλικού και νέων µεθόδων
εκπαίδευσης (π.χ. από απόσταση)

Υγεία
• Περιφερειακά δίκτυα υγείας και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών υγείας του
πολίτη
•

Καθολική πρόσβαση ιατρικού φακέλου ασθενών και αντίστοιχου ψηφιακού
περιεχοµένου

•

Προσβασιµότητα υπηρεσιών περιφερειακών κέντρων υγείας

∆ηµόσια διοίκηση
• Προσβασιµότητα υπηρεσιών ΟΤΑ
•

Προσβασιµότητα σε υπηρεσίες ενηµέρωσης και συναλλαγής µε το δηµόσιο

•

Προσβάσιµο ψηφιακό περιεχόµενο

•

Υποχρέωση προσβάσιµης υπηρεσίας για όλους τους δηµόσιους οργανισµούς και
εποπτευόµενου ς φορείς
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1

Εισαγωγή, ορισµοί, σκοπιµότητα και στόχοι της
Μελέτης, µεθοδολογική προσέγγιση και
αποτελέσµατα

1.1

Εισαγωγή

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα και έχοντας διανύσει τα πρώτα βήµατα προς την ψηφιακή
εποχή, προβάλλει ολοένα και πιο έντονα η ανάγκη να αναδειχθούν οι νέες έννοιες και να
καθοριστούν οι στόχοι που θα κατευθύνουν την ανθρωπότητα προς µια Κοινωνία της
Πληροφορίας και της γνώσης. Η σταδιακή µετάβαση από τη βιοµηχανική κοινωνία σε µια
µορφή κοινωνικής οργάνωσης που θα βασίζεται στην πληροφόρηση και στη γνώση και η
οποία θα επικεντρώνεται στον άνθρωπο – πολίτη, δεν πρέπει να θεωρείται ούτε αυτόµατη
ούτε δεδοµένη. Αντίθετα, πρέπει να αποτελέσει το αποτέλεσµα σχεδιασµού και
εµπεριστατωµένης µελέτης που θα απαντάει σε βασικά ερωτήµατα όπως:
•

Τι κοινωνία θέλουµε και θα πρέπει να επιδιώξουµε;

•

Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά και οι θεµελιώδεις αξίες αυτής της κοινωνίας;

•

Ποιοι θα είναι οι συµµετέχοντες; ποιος θα είναι ο ρόλος, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις του πολίτη;

•

Ποιος θα είναι ο ρόλος της τεχνολογίας, και πως θα αξιοποιείται στις νέες
κοινωνικές δοµές και δραστηριότητες;

Τα παραπάνω είναι ορισµένα ενδεικτικά ερωτήµατα που θα πρέπει να αποτελέσουν
θέµατα µελέτης, πέραν αυτών της τεχνολογικής προόδου και των τρόπων µε τους οποίους
η τελευταία επηρεάζει ή θα επηρεάσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε µια Κοινωνία
της Πληροφορίας. Ανάλογα µε το είδος των απαντήσεων που θα δοθούν σε τέτοια
ερωτήµατα, θα πρέπει, στη συνέχεια, να σχεδιαστούν και να τεθούν σε λειτουργία µέτρα
και παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν στη δηµιουργία νέων, κατάλληλων θεσµών,
πρακτικών και µορφών οργάνωσης σε συλλογικό αλλά και σε ατοµικό επίπεδο. Ωστόσο,
για την επιτυχή εφαρµογή των µέτρων αυτών δεν αρκεί η απλή παρακολούθηση των
ρυθµών ανάπτυξης και εξέλιξης της αγοράς, αφού και η ιστορία καταδεικνύει ότι για
ορισµένα θέµατα που άπτονται του κοινωνικού ιστού δεν είναι ικανή από µόνη της η
αγορά να τα αντιµετωπίσει ικανοποιητικά. Αντίθετα µάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις η
απρόσκοπτη πρόοδος µπορεί να αποφέρει αποτελέσµατα αρνητικά για τον άνθρωπο. Η
παρατήρηση αυτή δεν αφορά µόνο τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά αποτελεί
διαχρονική παραδοχή άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πρόοδο, την ευηµερία και την
ανάπτυξη.
Είναι λοιπόν σκόπιµο στο κατώφλι του 21ου αιώνα και στην απαρχή της ΚτΠ να εξετασθεί
ο ρόλος του ανθρώπου στο νέο κοινωνικό γίγνεσθαι και να διατυπωθούν οι στόχοι και οι
αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη δοµή και τους θεσµούς της ΚτΠ. Ένα τέτοιο όραµα
στοιχειοθετείται από τις πρόσφατες διατυπώσεις και προκηρύξεις φορέων, επιτροπών,
συλλογικών και διακρατικών οργάνων για µια ΚτΠ για όλους τους πολίτες, χωρίς
αποκλεισµούς, µε επίκεντρο τον άνθρωπο και διαποτισµένη από την αρχή της ισότιµης
συµµετοχής όλων των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες και δοµές λειτουργίας, όπως είναι η
εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία, η ψυχαγωγία, κλπ. Και ενώ ο παραπάνω στόχος
εµφανίζεται ως αυτονόητος, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι η πραγµάτωσή
του δεν είναι απλό ζήτηµα λήψης κάποιας απόφασης, αλλά επίπονο έργο που απαιτεί
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βαθιά γνώση του παρελθόντος, κατανόηση του αντικειµένου και των παραγόντων που το
συνθέτουν και διάθεση αντιµετώπισής του σε ένα πλαίσιο που θα διατηρεί και θα ενισχύει
την κοινωνική ισορροπία, προάγοντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη, στόχο τον οποίο η ΚτΠ
µπορεί να υποβοηθήσει ουσιαστικά.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληµατισµού, η παρούσα Μελέτη θέτει ως στόχο να
προσφέρει µια λεπτοµερή ανάλυση των νέων δεδοµένων που δηµιουργούνται από την
επερχόµενη ΚτΠ και των επιπτώσεών τους (θετικών και αρνητικών) στα ΑµεΑ και σε
άλλες ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Το ενδιαφέρον για τις συγκεκριµένες οµάδες του
πληθυσµού απορρέει αφενός από τη διάχυτη αντίληψη ότι η επερχόµενη ΚτΠ πρέπει να
εξασφαλίζει την ισότιµη συµµετοχή όλων των πολιτών, και αφετέρου από τη διαπίστωση
ότι η επιτυχής ενσωµάτωση των ΑµεΑ στην ΚτΠ είναι προς όφελος των ιδίων των ΑµεΑ
αλλά και όλων των πολιτών.
Η παρούσα Μελέτη έχει σκοπό να ασχοληθεί µε µια από τις πτυχές του προβλήµατος που
αφορά την πρόσβαση, τη γνώση και την πληροφόρηση, και εποµένως τη συµµετοχή στην
ΚτΠ όλων των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων
του πληθυσµού, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, µορφωτικού επιπέδου ή
οικονοµικής ευχέρειας.
Για το σκοπό αυτό, το µεθοδολογικό υπόβαθρο της Μελέτης στοιχειοθετείται από τα
πρόσφατα επιτεύγµατα που οριοθετούν και καθιστούν αναγκαία µια ΚτΠ χωρίς
αποκλεισµούς, που να βασίζεται στις αρχές της καθολικής πρόσβασης σε προϊόντα και
προσφερόµενες υπηρεσίες, να διασφαλίζει την ευχρηστία ως αναγκαία συνθήκη για την
αποδοχή της ΚτΠ από το ευρύτερο δυνατό φάσµα των πολιτών, και να προάγει την
ισότιµη συµµετοχή όλων των πολιτών στο νέο κοινωνικό γίγνεσθαι. Πρέπει να σηµειωθεί
επίσης ότι η σκοπιµότητα µιας τέτοιας δράσης δεν απορρέει από τις προτεραιότητες
κάποιας συγκεκριµένης χώρας αναφορικά µε την ΚτΠ, αλλά από τη διεθνή συγκυρία η
οποία προβάλλει την καθολικότητα της ΚτΠ και την ισότιµη συµµετοχή σε αυτήν ως
πρωταρχικούς και απαράβατους όρους για αειφόρο ανάπτυξη και ευηµερία.
Προς αυτή την κατεύθυνση, σειρά µέτρων λαµβάνονται τόσο σε διακρατικό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο κρατών προκειµένου να θεσπιστούν οι επιµέρους στόχοι που θα
προδιαγράφουν µια κοινή πορεία προς µια ΚτΠ για όλους τους πολίτες. Για το σκοπό
αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει στο πρόσφατο παρελθόν µέτρα διαφόρων
επιπέδων και µορφών, όπως:
•

∆ιακήρυξη οδηγιών (π.χ., η πρωτοβουλία eEurope, βλέπε “Σκοπιµότητα της
Μελέτης”),

•

Σύσταση οµάδων εργασίας (π.χ., η Oµάδα Eργασίας eAccessibility Group της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής),

•

Υλοποίηση προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (όπως το
Information Society Technologies Programme) αλλά και υποστηρικτικών δράσεων
όπως αυτές που αφορούν τους τοµείς της προτυποποίησης (βλέπε δράσεις στα
πλαίσια του European Committee for Standardization / Information Society
Standardization System - CEN/ISSS), της µεταφοράς τεχνολογίας, της δηµιουργίας
θεµατικών δικτύων όπως το IS4ALL (Information Society for All)1, το D4ALLnet
(Design for All Network of Excellence)2 και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο EDeAN για τον
Καθολικό Σχεδιασµό (European Design for All e-Accessibility Network)3, µέλος του

1

http://www.is4all.gr
http://www.d4allnet.gr
3
http://www.e-accessibility.org/
2
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οποίου είναι το Εθνικό ∆ίκτυο GR-DeAN (e-Accessibility.gr)4, της ενίσχυσης του
παραγωγικού ιστού στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, κλπ.
Ο απώτερος στόχος των παραπάνω µέτρων είναι η προγραµµατική σύγκλιση σε επίπεδο
κρατών-µελών και η προοδευτική υλοποίηση µιας ΚτΠ για όλους τους πολίτες.

1.2
1.2.1

Ορισµοί
Άτοµα µε Αναπηρία

Ο ορισµός της αναπηρίας αποτέλεσε θέµα εκτενούς συζήτησης τις τελευταίες δεκαετίες. Ο
τρόπος που η κάθε κοινωνία ορίζει την αναπηρία σχετίζεται άµεσα µε τη βάση στην οποία
τοποθετεί τα προβλήµατα της αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, δύο ήταν
µέχρι σήµερα τα βασικά µοντέλα προσέγγισης: το ιατρικό µοντέλο και το κοινωνικό
µοντέλο.
Με βάση το ιατρικό µοντέλο, η αναπηρία ορίζεται ως τη σωµατική, νοητική,
αισθητηριακή ή ψυχολογική απόκλιση από το «φυσιολογικό», απόκλιση η οποία µπορεί
να οφείλεται σε ασθένεια, ατύχηµα ή άλλους ιατρικούς λόγους. Τη δεκαετία του 1980, ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) στην διεθνή ταξινόµηση των «µειονεξιών»,
«ανικανοτήτων» και της «αναπηρίας» (ICΙDH: International Classification of
Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980) ορίζει ως αναπηρία, «“οποιοδήποτε
µειονέκτηµα ενός συγκεκριµένου ατόµου το οποίο προέρχεται από οργανική, ψυχική ή
λειτουργική διαταραχή, και το οποίο µειονέκτηµα περιορίζει ή εµποδίζει την εκπλήρωση
ενός ρόλου που θεωρείται φυσιολογικός για το άτοµο αυτό σε σχέση µε την ηλικία, το
φύλο του και τις ισχύουσες κοινωνικές και πολιτισµικές παραµέτρους»”. Με βάση αυτό το
ιατρικό µοντέλο, άτοµο µε αναπηρία είναι εκείνο που βιώνει λειτουργικούς περιορισµούς,
µερικοί από τους οποίους αντιµετωπίζονται µε ιατρικές παρεµβάσεις µε στόχο την
αποκατάσταση, άλλοι όµως οδηγούν σε µία µόνιµη στέρηση της συµµετοχής του ατόµου
στις διάφορες δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής. Αυτή η προσέγγιση, τοποθετεί τα
προβλήµατα της αναπηρίας στο ίδιο το άτοµο µε αναπηρία, αγνοώντας την αλληλεπίδραση
που υπάρχει ανάµεσα στο άτοµο και στο περιβάλλον.
Tο κοινωνικό µοντέλο προσέγγισης, σε αντίθεση, επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η
αναπηρία δεν πρέπει να ιδωθεί ως ατοµικό αλλά ως κοινωνικό ζήτηµα. Οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατοµικών
λειτουργικών περιορισµών αλλά συνέπεια της αδυναµίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη
της τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόµων αυτών.
Τα τελευταία χρόνια οι εκπρόσωποι της επιστηµονικής κοινότητας καθώς και του
ευρωπαϊκού και διεθνούς αναπηρικού κινήµατος, τείνουν να υιοθετήσουν την άποψη ότι,
τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την αναπηρία δεν µπορούν να αποδοθούν ούτε στο
άτοµο αυτό καθ’ εαυτό αλλά ούτε και στην κοινωνία αποκλειστικά. Αποτέλεσµα της
κριτικής που ασκήθηκε και στα δυο µοντέλα προσέγγισης, είναι η ανάπτυξη ενός νέου
πολυδιάστατου µοντέλου, το οποίο συνδέει το ιατρικό και το κοινωνικό µοντέλο
προσέγγισης του ορισµού της «αναπηρίας». Η νέα διεθνής ταξινόµηση για την αναπηρία
από τον ΠΟΥ, προτείνει βελτιώσεις στον ορισµό του 1980, (βλέπε Κεφάλαιο 2, και ICF
2002) οι οποίες προέκυψαν από τη θεώρηση ότι, η ταξινόµηση της αναπηρίας είναι µια
ταξινόµηση συνθηκών οι οποίες τοποθετούν το άτοµο σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε
τους γύρω του, όταν εξετασθούν υπό το πρίσµα των προτύπων της κοινωνίας. Η
ταξινόµηση της αναπηρίας όπως εκφράζεται στους ρόλους της ζωής των ανθρώπων, έχει
να κάνει µε τη σχέση η οποία αναπτύσσεται µεταξύ της κοινωνίας, της κουλτούρας και
4

http://www.e-accessibility.gr/
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των ανθρώπων που έχουν διαταραχές ή µειονεκτήµατα. Εφόσον λοιπόν η έννοια του όρου
«“αναπηρία»” διαφέρει ανάλογα µε τον τόπο, την ιστορική περίοδο ή το πολιτισµικό
επίπεδο, δεν υπάρχει ένας µοναδικός ορισµός αυτού του όρου διεθνώς αποδεκτός.
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και µετά από συζήτηση και προβληµατισµό αναφορικά
µε τον ορισµό έχει επικρατήσει η αναφορά «άτοµα µε αναπηρία» (ΑµεΑ) αντί
παλαιοτέρων όρων όπως «άτοµα µε ειδικές ανάγκες» ή «ανάπηροι». Η επικρατούσα
άποψη είναι ότι ο όρος ΑµεΑ δηµιουργεί λιγότερες διακρίσεις, είναι λιγότερο
µεροληπτικός, ενώ ταυτόχρονα δεν υποβαθµίζει ένα κοινωνικό φαινόµενο το όποιο
εφόσον (εξακολουθεί να) υφίσταται πρέπει να είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιµο προκειµένου
να αντιµετωπιστεί µέσω κατάλληλων, εφικτών και ορθών παρεµβάσεων.
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους, ως ΑµεΑ θεωρούνται τα πρόσωπα τα
οποία από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή
διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωµατική κατάσταση ή στις επιµέρους λειτουργίες τους
και στο βαθµό που δυσκολεύεται ή παρεµποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της γενικής
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία
και η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο. Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως:
•

οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση

•

οι κωφοί και βαρήκοοι

•

τα άτοµα µε κινητικές διαταραχές

•

άτοµα µε επιµέρους δυσκολίες στη µάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου και άλλα)

•

άτοµα τα οποία πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηµατικές αναστολές

•

οι επιληπτικοί

•

οι χανσενικοί (λεπροί)

•

όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν µακρόχρονη θεραπεία και παραµονή σε
νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές ή θεραπευτήρια, και

•

κάθε άτοµο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκει σε µία από τις
προηγούµενες περιπτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητας από
οποιαδήποτε αιτία.

Εάν στις παραπάνω κατηγορίες προστεθούν οι ηλικιωµένοι, δεδοµένου ότι η ηλικία
επηρεάζει ένα ευρύ φάσµα ικανοτήτων, αλλά και άλλες ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού,
γίνεται προφανές ότι το ποσοστό των ΑµεΑ είναι κάθε άλλο παρά αµελητέο. Παρόλ’ αυτά
η εµπεριστατωµένη µελέτη του πληθυσµού των ΑµεΑ και η έγκαιρη λήψη ουσιαστικών
µέτρων για τον περιορισµό ή, σε κάποιες περιπτώσεις, την εξάλειψη των προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν, αποτελεί ζητούµενο για πολλές χώρες του πλανήτη µας.

1.2.2

Προσβασιµότητα

Παραδοσιακά, η έννοια της προσβασιµότητας αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης από τα
ΑµεΑ του περιβάλλοντος χώρου - εσωτερικού ή εξωτερικού– και των µερών από τα οποία
απαρτίζεται. Σήµερα, η κατανόηση των απαιτήσεων των ΑµεΑ έχει επιφέρει σηµαντικές
βελτιώσεις τόσο στην αρχιτεκτονική σχεδίαση όσο και στην κατασκευή κτιρίων και στη
διαµόρφωση εσωτερικών και υπαίθριων χώρων, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα της
προσβασιµότητας να αντιµετωπίζεται είτε εξαρχής, είτε στα πλαίσια µετέπειτα
παρεµβάσεων.
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Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και µε τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, το πρόβληµα της προσβασιµότητας
επανεµφανίζεται και συνίσταται στη δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριακών
συστηµάτων και των µερών τους από τα ΑµεΑ. Αν και η συγκεκριµένη θεώρηση της
προσβασιµότητας δεν είναι καινούργια, πρέπει να σηµειωθεί ότι απέκτησε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και στοιχειοθετήθηκε ως αντικείµενο µελέτης, στο βαθµό που εξετάζεται
σήµερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 όταν τα γραφικά περιβάλλοντα χρήσης
καθιερώθηκαν ως de facto πρότυπα κατασκευής πληροφοριακών συστηµάτων.
Οι αρχικές προσπάθειες αντιµετώπισης του προβλήµατος στη νέα του έκδοση κινήθηκαν
κυρίως στην εξεύρεση λύσεων που στηρίζονταν στην προσαρµογή του πληροφοριακού
συστήµατος ή των µερών του έτσι ώστε να καθίσταται προσβάσιµο από διάφορες
κατηγορίες ΑµεΑ. Υπό το πρίσµα των προσαρµογών αυτών αναπτύχθηκαν αρκετά
προϊόντα είτε λογισµικού είτε υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία εξακολουθούν
ακόµη και σήµερα να προσφέρουν λύσεις στο πρόβληµα της πρόσβασης των ΑµεΑ σε
πληροφοριακά συστήµατα.
Τα χαρακτηριστικά τεχνικών βοηθηµάτων της κατηγορίας αυτής είναι το υψηλό κόστος
κατασκευής σε ορισµένες περιπτώσεις (όπως συστήµατα Braille και τα παράγωγά τους,
π.χ., εκτυπωτές Braille), η µικρή διάρκεια ζωής, αφού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους,
η αντιµετώπιση της προσβασιµότητας των προϊόντων βασιζόταν σε διαθέσιµες µέχρι τότε
και συγκεκριµένες τεχνολογικές λύσεις, καθώς και η περιορισµένη ευχρηστία, αφού όπως
προκύπτει από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν, η χρήση των περισσοτέρων από τα
διαθέσιµα βοηθήµατα υπολείπεται ως προς την αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και
ικανοποίηση που αποτελούν τις βασικές συνιστώσες της ευχρηστίας των
αλληλεπιδραστικών συστηµάτων.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τον υψηλό βαθµό καινοτοµίας του κλάδου της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που ελαχιστοποιεί τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος, είχαν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός ευρύτερου προβληµατισµού σχετικά
µε την έννοια της προσβασιµότητας, των τρόπων αντιµετώπισής της και την
αποτελεσµατικότητα της φιλοσοφίας των µετέπειτα προσαρµογών (δηλαδή, παρεµβάσεις
µε στόχο την προσβασιµότητα των προϊόντων αφού αυτά έχουν ήδη εισαχθεί στην αγορά).
Επιπλέον, η αναγνώριση της προοδευτικής µετάβασης σε µια ΚτΠ, όπου οι βασικές
συνισταµένες της θα στηρίζονται στην πληροφόρηση και στη γνώση και όπου η έλλειψη
της δυνατότητας αξιοποίησής τους δεν αποτελεί χαρακτηριστικό µόνο των ΑµεΑ,
ενίσχυσαν τον προβληµατισµό γύρω από το είδος και τη µορφή της επερχόµενης
κοινωνίας, καθώς και τις προϋποθέσεις ενσωµάτωσης των πολιτών σε αυτή, και οδήγησαν
στην καθιέρωση νέων προτύπων για την αντιµετώπιση της πρόσβασης των ΑµεΑ αλλά και
όλων των πολιτών σε πληροφοριακά συστήµατα και υπηρεσίες.

1.2.3

Καθολική πρόσβαση

Η έννοια της καθολικής πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΚτΠ στηρίζεται τις
αρχές του καθολικού σχεδιασµού τις οποίες και εξειδικεύει στα πλαίσια της επερχόµενης
ΚτΠ. Συγκεκριµένα, προϋποθέτει την εκ των προτέρων ανάλυση και οριοθέτηση της
προσβασιµότητας ως σχεδιαστικού στόχου που επιτυγχάνεται µε τη χρήση τεχνικών και
εργαλείων που προσδίδουν στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία την ικανότητα να
ανταποκρίνεται σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον χρήσης. Με άλλα λόγια το τελικό
προϊόν ή υπηρεσία είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να αναγνωρίζει
την εκάστοτε απαίτηση και να πραγµατοποιεί προσαρµογές που να το καθιστούν
προσβάσιµο και εύχρηστο στο συγκεκριµένο περιβάλλον χρήσης.
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Οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον χρήσης ενός προϊόντος ή
υπηρεσίας ποικίλουν και ταξινοµούνται γενικά σε τρεις κατηγορίες που είναι:
•

παράγοντες που αφορούν το χρήστη, τις ικανότητες και δεξιοτεχνίες του, τις
προτιµήσεις του αναφορικά µε την αλληλοεπίδραση του µε έναν Η/Υ, κλπ.

•

παράγοντες που αφορούν το εργαλείο πρόσβασης (π.χ., Η/Υ γραφείου, κινητό
τηλέφωνο, άλλη δικτυακή συσκευή µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά) και την
πλατφόρµα εκτέλεσης (π.χ. γραφικό περιβάλλον και αντικείµενα που προσφέρει) και
τέλος

•

παράγοντες που αφορούν τις συνθήκες χρήσης (π.χ., χρήση εν κινήσει, χρήση σε
εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο, κλπ).

Οι παραπάνω κατηγορίες παραγόντων διαµορφώνουν ξεχωριστά περιβάλλοντα χρήσης
µιας εφαρµογής ή υπηρεσίας που θα πρέπει να µελετούνται, να αναλύονται και να
εξειδικεύονται κατά τη διάρκεια του σχεδιαστικού σταδίου µιας εφαρµογής και στη
συνέχεια να υλοποιείται εκείνη η λειτουργικότητα που θα επιτρέπει στην εφαρµογή να
αναγνωρίζει µεταβολές στο περιβάλλον χρήσης, να επεξεργάζεται και να αποφασίζει τι
είδους προσαρµογές απαιτούνται σε κάθε περίπτωση και ανάλογα να ενεργοποιεί τις
ενδεδειγµένες προσαρµογές. Σε κάθε περίπτωση όµως, τα παραπάνω µπορούν να συµβούν
µόνο εφόσον η απαιτούµενη προσαρµοστικότητα έχει εκ των προτέρων σχεδιαστεί ως
χαρακτηριστικό της εφαρµογής.
Με βάση τον παραπάνω ορισµό, η περίπτωση των ΑµεΑ στα πλαίσια της καθολικής
πρόσβασης συνιστά µεταβολές στο περιβάλλον χρήσης µιας εφαρµογής εξαιτίας των
διαφορετικών αναγκών, απαιτήσεων και προτιµήσεων που έχουν τα ΑµεΑ αναφορικά µε
την πρόσβαση στη λειτουργικότητα του αλληλεπιδραστικού συστήµατος. Έτσι, οι
προσαρµογές που απαιτούνται απορρέουν κατά πρωτεύοντα λόγο από παράγοντες που
αφορούν το χρήστη, ενώ µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να οφείλονται και σε
παράγοντες που αφορούν τις συνθήκες χρήσης (π.χ. χρήση εν κινήσει, ενώ ο χρήστης
βρίσκεται σε αµαξίδιο) ή το εργαλείο πρόσβασης (π.χ. τεχνικό βοήθηµα).
Σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι σηµαντικό είναι η διαπίστωση ότι στο πλαίσιο µιας
σχεδιαστικής διαδικασίας που στοχεύει να υποστηρίξει την καθολική πρόσβαση, η
περίπτωση των ΑµεΑ απαιτεί ιδιάζουσα σχεδιαστική προσέγγιση µε έµφαση κατά τη
διάρκεια του σχεδιασµού στους συγκεκριµένους παράγοντες που συνιστούν µεταβολές στο
περιβάλλον χρήσης. Ανάλογη είναι και η περίπτωση νέων υπηρεσιών που σχεδιάζονται
έτσι ώστε να είναι διαθέσιµες σε κινητά τηλέφωνα, φορετούς (wearable) υπολογιστές και
PDAs (Personal Digital Assistants – Υπολογιστές παλάµης). Εποµένως, σε αντίθεση µε το
καθεστώς όπου η προσβασιµότητα αποτελεί αποτέλεσµα µετέπειτα προσαρµογών του
πληροφοριακού συστήµατος, η καθολική πρόσβαση ως σχεδιαστική διαδικασία στοχεύει
στη δηµιουργία µιας ενιαίας σχεδιαστικής προσέγγισης που µπορεί να αντιµετωπίσει µε
τον ίδιο τρόπο (ενδεχοµένως όµως χρησιµοποιώντας διαφορετικά εργαλεία κάθε φορά)
ένα ευρύτερο φάσµα προβληµάτων που αφορούν την πρόσβαση και ευχρηστία εφαρµογών
και υπηρεσιών της ΚτΠ. Πρέπει, ωστόσο να σηµειωθεί ότι παρά τη γενική αποδοχή της
έννοιας της καθολικής πρόσβασης, η ανάπτυξη των επιµέρους τεχνικών θεµάτων που θα
εξειδικεύουν τον τρόπο, τις διαδικασίες και τα εργαλεία σχεδιασµού παραµένουν
αντικείµενο µελέτης και έρευνας.
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1.3

Σκοπιµότητα της Μελέτης

Η παρούσα Μελέτη αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στη συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων σε
διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που είτε καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της
πρόσβασης των ΑµεΑ σε αλληλεπιδραστικά συστήµατα είτε στοχεύουν στην εξασφάλιση
της ισότιµης συµµετοχής όλων των πολιτών συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ και άλλων
ευπαθών οµάδων στην ΚτΠ. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι εξελίξεις αυτές.

1.3.1

Η διακήρυξη 48 του έτους 1996 του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) έχει κατά καιρούς
καταλήξει σε διάφορες αποφάσεις που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τα ΑµεΑ. Η σχετικά
πρόσφατη απόφαση 48 του έτους 1996 µε τίτλο “Πρότυποι Κανόνες για τα ΑΜΕΑ”,
ακολουθεί προηγούµενες σχετικές αποφάσεις όπως την απόφαση 2856/20-12-71 που
αναφέρεται ειδικά στα δικαιώµατα των πνευµατικά καθυστερηµένων παιδιών και την
απόφαση 3447/9-12-75 του έτους 1975 µε τίτλο “∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων των
ανάπηρων ατόµων”. Η απόφαση 48 του έτους 1996 προτάσσει την ανάγκη εξίσωσης των
ευκαιριών για ΑµεΑ και οριοθετεί κανόνες, κριτήρια και µέτρα που θα µπορούσαν να
συνεισφέρουν στην προώθηση της προσβασιµότητας και της κοινωνικο-οικονοµικής
ενσωµάτωσης των ΑµεΑ.

1.3.2

Η πρωτοβουλία eEurope της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πιο πρόσφατα, και συγκεκριµένα το ∆εκέµβριο του έτους 1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξήγγειλε την πρωτοβουλία eEurope – An Information Society for All5 η οποία µεταξύ
άλλων φιλόδοξων στόχων έθετε ως κεντρικό µέληµα τη διασφάλιση ότι τα οφέλη που
απορρέουν από την ΚτΠ είναι προσιτά σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ανάγοντας µε
τον τρόπο αυτό την ισότιµη συµµετοχή στην ΚτΠ σε πρωταρχικό στόχο. Η αρχική
διατύπωση έθετε δέκα βασικούς άξονες προτεραιότητας που κάλυπταν ένα ευρύ θεµατικό
πεδίο από την εκπαίδευση και τις µεταφορές µέχρι την υγεία και τα ΑµεΑ. Ο άξονας
προτεραιότητας 1 εστίαζε στον καθοριστικό ρόλο της παιδείας στο χώρο των τεχνολογιών
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ενώ ο άξονας προτεραιότητας 7 οριοθετούσε µε
σαφήνεια ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται για τα ΑµεΑ κατά τρόπο τέτοιο ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
και τις ευκαιρίες τους στην εργασία.

1.3.3

Η δράση eAccessibility της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στo πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια παράλληλη
δραστηριότητα µε την ονοµασία eAccessibility6 και µε σκοπό την προώθηση θεµάτων
πρόσβασης των ΑµεΑ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών µέσω της
θέσπισης παρεµβατικών πολιτικών στους τοµείς της νοµοθεσίας και της τυποποίησης,
αλλά και µέσω της δηµιουργίας προγραµµάτων σπουδών, καθώς και ενός ευρωπαϊκού
δικτύου αποτελούµενου από κέντρα αριστείας στον τοµέα του καθολικού σχεδιασµού. Ως
αποτέλεσµα των παραπάνω, τον Ιούνιο του 2002 συστάθηκε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
European Design for All e-Accessibility Network – EDeAN µε στόχο να εξασφαλίσει τη
δηµιουργία, δικτύωση και συνεργασία εθνικών κέντρων αριστείας στον τοµέα του
καθολικού σχεδιασµού και να προτείνει προγράµµατα σπουδών και εξειδίκευσης στον
καθολικό σχεδιασµό για σχεδιαστές και κατασκευαστές. Στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκε ως
5
6

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/eaccess/index_en.htm
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µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου το Ελληνικό Εθνικό ∆ίκτυο GR-DeAN (eAccessibility.gr).

1.3.4

Το εθνικό τοπίο

Πέραν των διεθνών και περιφερειακών δεδοµένων που επιβάλουν την οριοθέτηση
αποτελεσµατικών πολιτικών για εξίσωση των δικαιωµάτων και ισότιµη συµµετοχή όλων
των πολιτών στην ΚτΠ, υπάρχουν και οι εθνικές προτεραιότητες που είτε εντάσσονται στο
γενικότερο πλαίσιο που έχει ήδη αναφερθεί είτε αποτελούν επιµέρους στόχους της
ελληνικής πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα Mελέτη θεωρείται αναγκαία
προκειµένου να υποστηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλεται από τη χώρα µας για
ουσιαστική συµµετοχή στην ΚτΠ, συνδροµή των ΑµεΑ και εναρµόνιση µε τις διεθνείς
συµβάσεις και τους ευρωπαϊκούς στόχους και δραστηριότητες αλλά και για να προσφέρει
µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των ειδικών δράσεων και µέτρων που πρέπει να
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειµένου η Ελλάδα να επιτύχει σε µια γενικότερη
πολιτική που να εναρµονίζεται µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή δεδοµένα και ταυτόχρονα
να συµβαδίζει και να εξυπηρετεί εθνικούς στόχους. Η Μελέτη αυτή επίσης, µπορεί να
αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στο σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων τόσο για τα στα
χέρια µέλη του αναπηρικού κινήµατος όσο και στα χέρια εκείνων που σχεδιάζουν
πολιτικές.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρούσα Μελέτη αναµένεται να προσφέρει µια σαφή
εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της προσβασιµότητας των ΑµεΑ και
άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού σε ηλεκτρονικά προϊόντα και ψηφιακές
υπηρεσίες, καθώς και να προτείνει δέσµη µέτρων που να στοιχειοθετούν τη βάση για
περαιτέρω βήµατα στον ευαίσθητο αυτό τοµέα. Ταυτόχρονα, η Μελέτη θα προβάλλει και
θα αναλύσει παρόµοια µέτρα που είτε έχουν τεθεί σε εφαρµογή είτε σχεδιάζονται σε άλλες
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους
για τα ελληνικά δεδοµένα.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο χρόνος υλοποίησης της Μελέτης είναι ο πλέον
κατάλληλος εφόσον καθίσταται εφικτή η άµεση δηµιουργία δράσεων που θα κριθούν
αναγκαίες, προκειµένου να ενταχθούν προς υλοποίηση στα διάφορα εθνικά επιχειρησιακά
προγράµµατα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) υπό τη µορφή
συµπληρωµάτων προγραµµατισµού. Ταυτόχρονα, η Μελέτη αναµένεται να αποτελέσει
χρήσιµο εργαλείο τόσο της Οµάδας Εργασίας για την “Καθολική πρόσβαση και ευχρηστία
στην ΚτΠ από όλους τους πολίτες συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών
οµάδων”, όσο και του Εθνικού ∆ικτύου e-Accessibility.gr.

1.4

Στόχοι

Με βάση τα παραπάνω, οι συγκεκριµένοι στόχοι της παρούσας Μελέτης εξειδικεύονται
στη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
σχετικά µε:
(α)

Τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για άτοµα µε αναπηρία

(β)

Τα θέµατα που άπτονται της καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας συγγενών
Τεχνολογιών και εξασφαλίζουν την ισότιµη συµµετοχή όλων των πολιτών στην
ΚτΠ.

Συγκεκριµένα, η Μελέτη στοχεύει να πραγµατοποιήσει µια ανασκόπηση της υπάρχουσας
τεχνογνωσίας και εµπειρίας στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για ΑµεΑ, καθώς και στην
ανάπτυξη εφαρµογών, συστηµάτων και υπηρεσιών που είναι προσβάσιµες από όλους τους
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πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων πληθυσµού, και να
προτείνει δέσµη συστάσεων και µέτρων, καθώς και την υιοθέτηση άριστων πρακτικών
(best practices) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) για
την ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ.
Για το σκοπό αυτό, η Μελέτη πραγµατεύεται τις παρακάτω θεµατικές ενότητες:
•

Ανάλυση των απαιτήσεων των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων πληθυσµού στο
πλαίσιο της ΚτΠ.

•

Επισκόπηση βασικών προσεγγίσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
εξυπηρετήσουν την προώθηση της έννοιας της καθολικής πρόσβασης και
ευχρηστίας. Οι προσεγγίσεις αυτές αφορούν την εφαρµογή συγκεκριµένων
πολιτικών στους τοµείς της νοµοθεσίας, της καθιέρωσης και υιοθέτησης προτύπων,
καθώς και την οριοθέτηση στόχων έρευνας και ανάπτυξης.

•

Εξειδίκευση των παραπάνω στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας µέσω
συγκεκριµένων συστάσεων για απαιτούµενες και επιθυµητές παρεµβάσεις του ΕΠ
ΚτΠ και της λειτουργίας του Εθνικού ∆ικτύου GR-DeAN (e-Accessibility.gr).

1.5

Μεθοδολογία

Το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η παρούσα Μελέτη αποτελείται από τρία
συστατικά µέρη, τα οποία συνοψίζονται ως εξής (βλέπε Εικόνα 1):

Βιβλιογραφική έρευνα
Εµπειρικά δεδοµένα
∆ιαδίκτυο
Παρακινούµενη καινοτοµία
Μηχανισµοί, µοντέλα, προϋποθέσεις
Εµπειρικά δεδοµένα

Επισκόπηση
& καταγραφή

Κριτική
Θεώρηση

Οριοθέτηση στόχων
Εναλλακτικά σενάρια

Εξειδίκευση

Ειδικά µέτρα & συστάσεις
Εικόνα 1: Μεθοδολογία και φάσεις υλοποίησης του Έργου

Επισκόπηση και καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των ΑµεΑ στη χώρα µας, όπως
αυτή προκύπτει από προηγούµενες µελέτες, τα διαθέσιµα εµπειρικά δεδοµένα και τη
διαθέσιµη εµπειρία αναφορικά µε τις απαιτήσεις των οµάδων στόχου σχετικά µε την
πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
•

Κριτική θεώρηση της υφιστάµενης κατάστασης µε βάση τη διεθνή πρακτική και µε
γνώµονα τις βασικές προσεγγίσεις που κατά καιρούς έχουν ακολουθηθεί για την
ενίσχυση τόσο της αγοράς όσο και του κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.
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•

Εξειδίκευση των παραπάνω στα πλαίσια της ΚτΠ και εξαγωγή συµπερασµάτων και
συστάσεων προς την ελληνική πολιτεία για µέτρα που θα µπορούσαν να εξεταστούν
και να υλοποιηθούν µέσω κατάλληλων παρεµβάσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί
ο γενικότερος στόχος της ισότιµης συµµετοχής όλων των πολιτών στην ΚτΠ, όπως
αυτός εκφράζεται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στην Εικόνα 1 αποτυπώνονται οι τρεις φάσεις υλοποίησης του Έργου και τα εργαλεία τα
οποία χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε φάση, είτε πρόκειται για ανάλυση εµπειρικών
δεδοµένων όπως στη φάση “Επισκόπηση & καταγραφή” είτε πρόκειται για θεωρητικά
µοντέλα όπως στη φάση “Κριτική θεώρηση”.
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το θεµατικό πεδίο της παρούσας Μελέτης περιλαµβάνει
επιµέρους θέµατα που αφορούν τα υπάρχοντα δηµογραφικά δεδοµένα, τις ανάγκες των
ΑµεΑ αναφορικά µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τις
απαιτήσεις τους σχετικά µε τεχνικά βοηθήµατα, αλλά και τις γενικότερες προσεγγίσεις που
δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των εγγενών προβληµάτων που
χαρακτηρίζουν τόσο την αγορά όσο και τον κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.

1.5.1

Επισκόπηση και καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης

Το στάδιο της επισκόπησης και καταγραφής αποσκοπεί στη δηµογραφική ανάλυση των
ΑµεΑ στη χώρα µας και του κοινωνικό-οικονοµικού τους προφίλ, καθώς και στην
περιγραφή των χαρακτηριστικών των ΑµεΑ και των απαιτήσεών τους αναφορικά µε την
πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τα παραδοσιακά
µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό περιελάµβαναν την
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, τη χρήση του Παγκόσµιου Ιστού και την
αξιοποίηση της εµπειρίας των µελών της ερευνητικής οµάδας. Τα δεδοµένα που
συλλέχθηκαν προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ορισµένα
από τα στοιχεία αφορούν τον πληθυσµό των ΑµεΑ σε εθνικό επίπεδο, ενώ άλλα
επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες οµάδες ΑµεΑ που ορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η
ηλικία, η γεωγραφική τοποθέτησή τους, το είδος της αναπηρίας, κλπ, ενώ ανάλογα
διαµορφώνεται και η θεµατική έµφαση (όπως, π.χ., ο χώρος της εκπαίδευσης για νεαρά
ΑµεΑ).
Ωστόσο, όπως και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, µια τέτοια προσπάθεια
αν και εξαιρετικής σηµασίας, παρουσιάζει πολλά αντικειµενικά προβλήµατα.
Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, εδώ και πολλά χρόνια τα
διάφορα υπουργεία, ανάλογα µε το έργο που επιτελούν και τους στόχους τους, περιορίζουν
ή διευρύνουν τον όρο «άτοµο µε αναπηρία». Ακόµη τα ασφαλιστικά κρατικά ταµεία
υιοθετούν διαφορετικές κλίµακες αναπηρίας για λόγους επιδοµατικής πολιτικής (κριτήριο
ποσοστού αναπηρίας). Υπάρχει λοιπόν ποικιλία διοικητικών ορισµών της αναπηρίας,
οπότε δεν µπορεί να αποτελέσει έγκυρο εργαλείο για να οριστεί ως προς το τι πληθυσµός
περιλαµβάνεται στον όρο «άτοµα µε αναπηρία». Τα πράγµατα δυσκολεύουν περισσότερο
όταν χρειάζεται να δοθεί έµφαση και στην κοινωνική διάσταση του ορισµού της
αναπηρίας.
Εκ των πραγµάτων, εποµένως, ο στόχος της επισκόπησης δεν είναι να παρουσιάσει
εµπεριστατωµένες έρευνες οι οποίες, κατά γενική αποδοχή, δεν υφίστανται, αλλά να
καταγράψει τις τάσεις που έχουν διαµορφωθεί κατά την περασµένη δεκαετία και οι οποίες
σε µεγάλο βαθµό σηµατοδοτούν το σηµείο εκκίνησης για περαιτέρω δράσεις σήµερα,
εφόσον η υφιστάµενη κατάσταση (µε εξαίρεση ενδεχοµένως τα δηµογραφικά δεδοµένα
και τη νοµοθεσία) παραµένει αµετάβλητη.
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1.5.2

Κριτική θεώρηση

Το στάδιο της κριτικής θεώρησης αφορά τη µελέτη εναλλακτικών τρόπων, µεθόδων και
µηχανισµών που θα µπορούσαν να στοιχειοθετήσουν εργαλεία παρέµβασης προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης τόσο της αγοράς όσο και του κλάδου της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας. Στη φάση αυτή η προσέγγιση της µελέτης βασίζεται κυρίως στην
αξιολόγηση των µοντέλων για παρακινούµενη καινοτοµία, τη συγκριτική ανάλυση των
µηχανισµών που την στηρίζουν και την αξιολόγηση των προϋποθέσεων που κρίνονται ως
ικανές και αναγκαίες συνθήκες επιτυχούς παρέµβασης (βλέπε Κεφάλαιο 3).
1.5.2.1

Παρακινούµενη τεχνολογία

Ο ισχυρισµός για την ανάγκη θέσπισης µέτρων που να παρακινούν την καινοτοµική
δραστηριότητα στο συγκεκριµένο χώρο, βασίστηκε σε αποτελέσµατα από προηγούµενα
έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος TIDE της Γενικής ∆ιεύθυνσης
XIII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, το έργο TIDE-CORE TP 126 ανέπτυξε
ένα εκτενές ερωτηµατολόγιο ως βασικό εργαλείο συλλογής δεδοµένων από πέντε χώρες
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούνταν στην κοινοπραξία του έργου,
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Το ερωτηµατολόγιο ήταν κοινό για όλες τις
χώρες στις οποίες χρησιµοποιήθηκε, ενώ όπου κρίθηκε αναγκαίο, έγινε ακριβής
µετάφραση του ερωτηµατολογίου. Η αποστολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω
ταχυδροµείου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, ακολούθησαν προγραµµατισµένες τηλεφωνικές
συνεντεύξεις, προκειµένου να εξειδικευτούν συγκεκριµένες ερωτήσεις. Για όλες τις χώρες,
ίσχυσαν κοινές µεταβλητές του ερωτηµατολογίου, καθώς και κοινή κωδικοποίησή τους, αν
και έγινε προσπάθεια οι ερωτήσεις να είναι διατυπωµένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στην ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου συχνά
απαιτούσε εξειδικευµένη γνώση που ήταν διαθέσιµη σε διαφορετικούς εκπροσώπους του
ιδίου οργανισµού. Η επιλογή των οργανισµών και φορέων που συµµετείχαν στην έρευνα
πραγµατοποιήθηκε από τους επιµέρους εκπροσώπους της κοινοπραξίας σε κάθε χώρα.
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν και τα οποία παρουσιάζονται στα παρακάτω κεφάλαια της
µελέτης αφορούσαν την ανάλυση της αγοράς και του κλάδου της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας, εστιάζοντας σε επτά θεµατικές ενότητες, οι οποίες περιείχαν οµάδες
ερωτήσεων µε στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση της λειτουργίας της αγοράς και του
κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας σε κάθε χώρα. Οι θεµατικές ενότητες ήταν οι
ακόλουθες: έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή / κατασκευή τεχνικών βοηθηµάτων, εµπόριο,
παροχή υπηρεσιών, προµήθεια βοηθηµάτων και χρήση αυτών. Η ανάλυση των δεδοµένων
για τον ελληνικό χώρο, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, πραγµατοποιήθηκε από οµάδα
ερευνητών του Κέντρου Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, του
Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Τα βασικά συµπέρασµα από το έργο CORE TP 123 ήταν ότι τόσο η αγορά όσο και ο
κλάδος της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας παρουσιάζουν ελλείψεις µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να προκαλέσει ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα, (γεγονός που θα µπορούσε να
αποτελέσει µοχλό καινοτοµικής δραστηριότητας εκ µέρους της βιοµηχανίας). Ωστόσο,
ούτε και η βιοµηχανία µπορεί από µόνη της να προσφέρει καινοτόµα προϊόντα και
υπηρεσίες ή να γίνει αποδέκτης νέων τεχνολογιών µε στόχο είτε την απόκτηση
συγκριτικού πλεονεκτήµατος, είτε τη βελτίωση της ποιότητας. Οι λόγοι που συντηρούν
αυτή την κατάσταση τείνουν να είναι οι ίδιοι ή παρόµοιοι σε όλες τις χώρες που
µελετήθηκαν. Συγκεκριµένα, η καταναλωτική βάση (και κυρίως οι τελικοί χρήστες
προϊόντων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας), αν και αξιόλογη αριθµητικά, αγνοεί τα προϊόντα
τα οποία ήδη υπάρχουν, χαρακτηρίζεται από µικρή αγοραστική δύναµη, υψηλό βαθµό
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ανοµοιοµορφίας ως προς τις συνήθειες και τις προτιµήσεις της, και αδυναµία να εκφράσει
µε τρόπο άµεσο συγκεκριµένες ανάγκες ή απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος
απαρτίζεται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα που
επικεντρώνονται σε παραδοσιακούς τοµείς, όπου και παρουσιάζουν κάποιο βαθµό
εξειδίκευσης. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν κατά τεκµήριο χαµηλό βαθµό κατάρτισης
σε υψηλές τεχνολογίες, σχεδόν ανύπαρκτη ικανότητα ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών,
ενώ το κύριο πρόβληµά τους είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης. Οι ελάχιστες µεγάλες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, εστιάζουν τις δραστηριότητές τους σε
τοµείς και τεχνολογίες παρεµφερείς ή συµπληρωµατικές άλλων “mainstream”
δραστηριοτήτων ή τεχνολογιών.
Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς το συµπέρασµα ότι η ανάγκη για µέτρα και
παρεµβάσεις µε στόχο την παρακίνηση της καινοτοµικής δραστηριότητας είναι έντονη για
το συγκεκριµένο κλάδο, αφού η τελευταία δεν µπορεί να προέλθει ενδογενώς. Ωστόσο, το
ερώτηµα το οποίο υφίσταται αφορά τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να
προέλθει η παρακίνηση αυτή και τις προϋποθέσεις που θεωρούνται ως ικανές και
αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας.
1.5.2.2

Μηχανισµοί παρακινούµενης τεχνολογίας

Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει διάφορους τρόπους επίτευξης παρακινούµενης
καινοτοµικής δραστηριότητας, που στοχεύουν είτε στο να εξασφαλίσουν το πλαίσιο
λειτουργίας φορέων και ιδρυµάτων, είτε στη δηµιουργία και στην ενίσχυση της
λειτουργίας κατάλληλων ιδρυµάτων. Από το πλήθος των µηχανισµών που έχουν
µελετηθεί, η συγκεκριµένη µελέτη εστιάζει σε τρεις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν
εµπειρικά δεδοµένα που καταδεικνύουν την καταλληλότητά τους για τον κλάδο της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι η νοµοθεσία, η θέσπιση
προτύπων και προδιαγραφών και η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για
επιλεγµένες περιοχές και τύπους επιχειρήσεων. Οι µηχανισµοί αυτοί εξετάζονται και µέσα
στο ευρύτερο πλαίσιο της µεταφοράς τεχνολογίας και των συνθηκών που θα πρέπει να
υφίστανται, προκειµένου η µεταφορά τεχνολογίας να είναι επιτυχής. Τα εµπειρικά
δεδοµένα προέρχονται είτε από προηγούµενα έργα στα πλαίσια προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρόσφατο
παρελθόν. Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας Μελέτης παρουσιάζονται αποτελέσµατα και από
τις δύο αυτές κατηγορίες, προκειµένου να υποστηριχθούν οι απόψεις που εκφράζονται και
να οριοθετηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε µηχανισµού.

1.5.3

Εξειδίκευση

Στη φάση αυτή, ο στόχος είναι η αξιολόγηση της ελληνικής πραγµατικότητας αναφορικά
µε τους µηχανισµούς παρακινούµενης καινοτοµίας που είτε υφίστανται και λειτουργούν
είτε δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά, καθώς και η οριοθέτηση στόχων και η εξειδίκευση
µέτρων και παρεµβατικών πολιτικών που θα µπορούσαν να βελτιώσουν το υπάρχον κλίµα
και να επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν εµπειρικά
στοιχεία που αφορούσαν κυρίως τα εξής:
•

∆ιαθεσιµότητα προϊόντων υποστηρικτικής τεχνολογίας στη χώρα µας (Βλέπε
Παράρτηµα IΙ)

•

Ανάλυση και αξιολόγηση, βάσει τεκµηριωµένων εργαλείων, της προσβασιµότητας
και της χρηστικότητας διαδικτυακών τόπων φορέων και οργανισµών του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα µε στόχο να αξιολογηθεί ο βαθµός υιοθέτησης, αποδοχής και
εφαρµογής ή συµµόρφωσης των διαδικτυακών τόπων µε ευρέως αποδεκτούς
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κανόνες προσβασιµότητας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µια τέτοια ανάλυση για το
ελληνικό διαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό παρουσιάζεται για πρώτη φορά και
είναι ενδεικτική του γενικότερου κλίµατος που επικρατεί αναφορικά µε την
πρόσβαση των ΑµεΑ στη χώρα µας.

1.6

∆οµή

Η Μελέτη περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε αντίστοιχα
κεφάλαια του παραδοτέου:
1. Εισαγωγή
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά τη σκοπιµότητα της παρούσας Μελέτης, επεξηγεί
τους στόχους της, τη µεθοδολογία εργασίας, τα αποτελέσµατα και τα οφέλη που
απορρέουν από αυτή.
2. Απαιτήσεις Χρηστών
Η ενότητα αυτή περιέχει λεπτοµερή ανάλυση των απαιτήσεων διαφόρων κατηγοριών
ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση
προϊόντων και υπηρεσιών στην ΚτΠ. Η ανάλυση έχει δοµηθεί ανά κατηγορίες (π.χ., άτοµα
µε προβλήµατα όρασης, άτοµα µε προβλήµατα ακοής, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα) και
για την κάθε κατηγορία επικεντρώνεται στα λειτουργικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται
προκειµένου να καταστεί δυνατή η χρήση αλληλεπιδραστικών συστηµάτων, στα
προβλήµατα προσβασιµότητας και ευχρηστίας, και στις σχετικές απαιτήσεις από την
πλευρά της τεχνολογίας.
3. Προσεγγίσεις
Η ενότητα αυτή εισάγει τις βασικές προσεγγίσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
προκειµένου να εξυπηρετήσουν την προώθηση της έννοιας της καθολικής πρόσβασης και
ευχρηστίας. Οι προσεγγίσεις αυτές αφορούν: (α) την εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών,
µέσω της νοµοθεσίας, (β) τον καθορισµό και την υιοθέτηση προτύπων, καθώς και (γ) τα
αποτελέσµατα της έρευνας και ανάπτυξης και την υιοθέτησή τους.
Οι ακόλουθες τρεις ενότητες παρουσιάζουν αναλυτικά αυτές τις προσεγγίσεις.
4. Κανονισµοί και νοµοθετική παρέµβαση
Η ενότητα αυτή εξετάζει τις δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριµένη προσέγγιση, τις
προϋποθέσεις και τους ενδεχόµενους περιορισµούς υιοθέτησής της. Η ανάλυση βασίζεται
σε αποτελέσµατα από τη διεθνή εµπειρία και εξειδικεύει στην ελληνική πραγµατικότητα,
µέσω αναφορών στην υφιστάµενη νοµοθεσία. Επίσης, το Κεφάλαιο συγκρίνει
διαφορετικές νοµοθετικές παρεµβάσεις και αναλύει την αποτελεσµατικότητα και τους
περιορισµούς τους, καθώς και τις απαιτούµενες κατευθύνσεις δράσεων στον τοµέα αυτό.
5. Πρότυπα, οδηγίες και πρωτοβουλίες
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην παρούσα κατάσταση διεθνώς, στην Ευρώπη (π.χ.
eEurope και πρωτοβουλίες κρατών µελών) και στην Ελλάδα, όσον αφορά την καθιέρωση
και υιοθέτηση στρατηγικών, τεχνικών οδηγιών (π.χ. W3C–WAI guidelines), προτύπων
(π.χ., ISO, EΛΟΤ), και µηχανισµών χρηµατοδότησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, και
ενηµέρωσης, καθώς και κατανόησης της αγοράς (ζήτηση και προσφορά) προσβάσιµων
τεχνολογιών.
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6. Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη
Η ενότητα αυτή εξετάζει τη συνεισφορά της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, ως
εναλλακτικού µοντέλου προώθησης και καθιέρωσης των αρχών της καθολικής πρόσβασης
και ευχρηστίας. Η αναφορά εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση ερευνητικών και
αναπτυξιακών προσεγγίσεων που περιλαµβάνουν:
•

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και ανοικτές αρχιτεκτονικές: Αναφορά στις διαθέσιµες
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στη διεθνή αγορά και περιγραφή τους ως προς την
λειτουργικότητά τους και ως προς τις απαιτήσεις των διαφόρων κατηγοριών
χρηστών (βλ. Ενότητα 2). Εξετάζεται, επίσης, η συνεισφορά διαφόρων
επιστηµονικών κλάδων στην ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνολογιών και
γενικότερων τεχνολογιών πρόσβασης. Το Κεφάλαιο αναλύει επίσης την
αποτελεσµατικότητα και τους περιορισµούς των επιµέρους λύσεων που
προσφέρονται µέσω των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

•

Τεχνικές οδηγίες: περιγραφή και ανάλυση των διαθέσιµων ή υπό ανάπτυξη τεχνικών
οδηγιών προσβασιµότητας, καθώς και των επιµέρους τεχνικών ζητηµάτων που
αφορούν την εφαρµογή τους.

•

Σχεδίαση για Όλους και Καθολική Πρόσβαση: περιγράφονται πρόσφατες
προσεγγίσεις στην παροχή συστηµατικών και proactive λύσεων σχεδίασης για όλους
και καθολικής πρόσβασης, µε αναφορά σε σχετικές µεθοδολογίες, τεχνικές,
εργαλεία και εφαρµογές, και αναλύονται απαιτούµενες δράσεις σχετικά µε την
ευρύτερη υιοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων από τη βιοµηχανία.

•

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Προσβασιµότητας: αναλύονται θέµατα σχετικά µε
µεθοδολογίες και τεχνικές αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιµότητας, ως
ποιοτικού κριτηρίου ευχρηστίας για προϊόντα και υπηρεσίες της ΚτΠ και
εξετάζονται οι απαιτήσεις για πρόοδο στον τοµέα αυτό.

7. Τεχνολογίες της ΚτΠ
Έχοντας αναλύσει την υφιστάµενη κατάσταση και τα αποτελέσµατα του πρόσφατου
παρελθόντος, η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που
προκύπτουν από την προοδευτική υιοθέτηση των τεχνολογιών της ΚτΠ. Συγκεκριµένα,
εξετάζονται οι επιπτώσεις των τεχνολογιών της ΚτΠ σε επιλεγµένους τοµείς, όπως η
υγεία, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η επαγγελµατική αποκατάσταση, η δηµόσια διοίκηση,
κλπ και αναλύονται θέµατα σχετικά µε την κοινωνικο-οικονοµική ένταξη οµάδων ΑµεΑ,
(π.χ., ικανές και αναγκαίες συνθήκες ισότιµης συµµετοχής τους στην ΚτΠ), αναφέροντας
και συγκρίνοντας παραδείγµατα από την ελληνική και τη διεθνή εµπειρία.
8. Καθολική πρόσβαση και ευχρηστία στην ΚτΠ: προοπτική και κατευθύνσεις για την
Ελλάδα
Η ενότητα αυτή εξειδικεύει τα πορίσµατα της Μελέτης στην ελληνική πραγµατικότητα
µέσω συγκεκριµένων συστάσεων για απαιτούµενες και επιθυµητές παρεµβάσεις, είτε στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Σχεδίων της ΚτΠ, είτε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού
∆ικτύου GR-DeAN, αποσκοπώντας στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την
προώθηση µιας ΚτΠ αποδεκτής από όλους τους πολίτες.
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2

Απαιτήσεις των ΑµεΑ στην Κοινωνία της
Πληροφορίας

2.1

Εισαγωγή

Το Κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην κωδικοποίηση των απαιτήσεων των ΑµεΑ
αναφορικά µε τη χρήση τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών της ΚτΠ. Η ανάλυση του
θέµατος βασίζεται στις πρόσφατες διεθνώς αποδεκτές προσεγγίσεις για τον ορισµό της
αναπηρίας, την ταξινόµηση των ικανοτήτων των χρηστών και των παραγόντων που µπορεί
να επηρεάζουν την προσβασιµότητα µέσω ενός τεχνικού βοηθήµατος.
Αναφορικά µε τη χρηστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών της ΚτΠ, οι δυνητικοί χρήστες
µπορούν να καταταχθούν σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες:
•

Άτοµα που δεν έχουν κανένα πρόβληµα χρήσης κάθε µέρους ενός προϊόντος ή µιας
υπηρεσίας.

•

Άτοµα που έχουν µικρά προβλήµατα χρήσης.,

•

Άτοµα που έχουν πρόβληµα χρήσης κάποιων ιδιοτήτων των προϊόντων ή
υπηρεσιών.

•

Άτοµα που βρίσκουν δύσκολη τη χρήση µέρους ή του συνόλου ενός προϊόντος ή
µιας υπηρεσίας.

•

Χρήστες που δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία.

Παρ’ όλο που συχνά γίνονται αναφορές στα προβλήµατα χρήσης των τεχνολογιών στο
πλαίσιο της ΚτΠ, συγχρόνως θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πως, σε πολλές περιπτώσεις,
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της ΚτΠ προσφέρουν σε ορισµένους χρήστες, όπως λόγου
χάρη τα ΑµεΑ ίσως τη µοναδική δυνατότητα ή ευκαιρία συµµετοχής σε δραστηριότητες
της καθηµερινής ζωής που χωρίς τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών δε θα
µπορούσαν να έχουν.
Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός των χρηστών που έχουν δυσκολίες χρήσης
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας µπορεί να εφαρµοστεί µία από τις παρακάτω τρεις µεθόδους:
•

Συµπλήρωση, διόρθωση ή αλλαγή των ικανοτήτων του χρήστη διαµέσου της
εκπαίδευσης, της αποκατάστασης ή της χρήσης Προσωπικών Υποστηρικτικών
Τεχνολογιών (Π-ΥΤ).

•

Προσθήκη προσαρµογών στο προϊόν ή στην υπηρεσία µέσω υποστηρικτικών
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

•

Αλλαγή του τρόπου σχεδίασης του προϊόντος ή της υπηρεσίας (εφαρµογή αρχών
καθολικής ή προσβάσιµης σχεδίασης).

Σε κάθε περίπτωση, η µελέτη των επιµέρους απαιτήσεων των τελικών χρηστών είναι
απαραίτητη. Στην παρούσα Μελέτη η κατηγοριοποίηση των ΑµεΑ καθώς και η
παρουσίαση των επιµέρους απαιτήσεών τους, βασίστηκε στην επισκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας, στη συλλογή πληροφοριών διαµέσου του παγκόσµιου ιστού, καθώς επίσης
και στην αξιοποίηση της εµπειρίας των µελών της ερευνητικής οµάδας.
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις διαφόρων κατηγοριών ΑµεΑ όσον
αφορά την πρόσβαση και χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΚτΠ. Για κάθε
κατηγορία χρηστών µε αναπηρία, η µελέτη επικεντρώνεται στα λειτουργικά
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χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση αλληλεπιδραστικών συστηµάτων, στα προβλήµατα
προσβασιµότητας και ευχρηστίας, και στις σχετικές απαιτήσεις από την πλευρά της
τεχνολογίας.

2.2

Ταξινόµηση της αναπηρίας

Η αναπηρία είναι µια κατάσταση της ζωής ενός άτοµου η οποία χαρακτηρίζεται από
διαφόρου βαθµού δυσκολίες στην εκτέλεση των καθηµερινών ανθρώπινων λειτουργιών
και δραστηριοτήτων. Η αναπηρία µπορεί να εµφανιστεί χρονικά σε οποιοδήποτε στάδιο
της ζωής του ατόµου ως αποτέλεσµα οργανικών ή περιβαλλοντικών αιτίων που
δηµιουργούν ένα σύνολο εµποδίων σε σηµαντικούς τοµείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία
και η γενικότερη κοινωνική συµµετοχή και συναλλαγή.
Τα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ των απαιτήσεων του κάθε ΑµεΑ, θα πρέπει να
εξεταστούν ως ένα δυναµικό σύνολο παραγόντων υγείας (οργανική µειονεξία, περιορισµοί
της δραστηριότητας και συµµετοχής) και περιβαλλοντικών παραγόντων (φυσικών,
κοινωνικών και πολιτισµικών) που είναι δυνατόν να επηρεάσουν ή να εµποδίσουν την
πρόσβασή του σε προσφερόµενες τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και την
αποτελεσµατική χρήση αυτών. Η κατηγοριοποίηση των ΑµεΑ, για λόγους µελέτης,
συνήθως στηρίζεται στην αναφορά των µειονεξιών ή δυσλειτουργιών των οργανικών
δοµών ή συστηµάτων και λιγότερο σε κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες που πιθανά να
επηρεάζουν το επίπεδο της λειτουργικότητας και κοινωνικής συµµετοχής ενός ατόµου. Η
ταξινόµηση της αναπηρίας µπορεί επίσης να προκύψει από το συνδυασµό στοιχείων της
οργανικής αιτιολόγησης, της ηλικίας εµφάνισης ή του πλαισίου, µέσα στο οποίο θα
χρησιµοποιηθεί, όπως για παράδειγµα η εκπαίδευση ή η κοινωνική ασφάλιση.
Για παράδειγµα, στην ταξινόµηση της αναπηρίας αναφορικά µε το χρόνο εµφάνισης,
υπάρχουν αναφορές σε µεγάλες κατηγορίες όπως:
•

Τις συγγενείς αναπηρίες που είναι εµφανείς από τη γέννηση ή το πρώτο διάστηµα
της ζωής όπως η εγκεφαλική παράλυση, διάφορα σύνδροµα, οι σωµατικές
δυσπλασίες, οι διαµαρτίες, κ.α.

•

Τις επίκτητες αναπηρίες που µπορούν να εµφανιστούν σε κάθε χρονική στιγµή και
πιθανά να σχετίζονται µε το φύλο ή την εθνικότητα. Σε ορισµένους πληθυσµούς τα
ποσοστά της εµφάνισης για συγκεκριµένες παθήσεις είναι αυξηµένα, όπως για
παράδειγµα της πολλαπλής σκλήρυνσης ή της θαλασσαναιµίας. Σε αυτή την
κατηγορία επίσης περιλαµβάνονται αναπηρίες που µπορεί να οφείλονται σε
κακώσεις του νευρικού συστήµατος ή σε εξελικτικές ή προϊούσες ασθένειες όπως η
νόσος του Πάρκινσον, η γεροντική άνοια, κ.α.

•

Τις αναπτυξιακές δυσλειτουργίες ή διαταραχές της ανάπτυξης που αναφέρονται σε
κάθε συγγενή ανωµαλία ή ασθένεια που διαταράσσει τη φυσιολογική εξέλιξη ή
ανάπτυξη και ωρίµανση του παιδιού. Οι δυσκολίες στη µάθηση αποτελούν τµήµα
των αναπτυξιακών διαταραχών όπως επίσης και οι διαταραχές στην επικοινωνία, ο
αυτισµός, κ.α.

Η πλέον ευρέως αποδεκτή και κατά συνέπεια χρησιµοποιούµενη ταξινόµηση της
αναπηρίας είναι εκείνη που προτείνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Η νέα έκδοση
της διεθνούς ταξινόµησης για τη λειτουργικότητα, την αναπηρία και την υγεία ICF International Classification of Functioning Disability and Health (2002), περιλαµβάνει την
κωδικοποίηση όλων των παραγόντων υγείας και των σχετικών µε την υγεία παραγόντων
που µπορεί να επηρεάσουν ή να περιορίσουν την ανθρώπινη λειτουργικότητα και να
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οδηγήσουν σε αναπηρία. Ειδικότερα, στο πρώτο µέρος της ταξινόµησης περιλαµβάνονται
στοιχεία που αφορούν τη λειτουργικότητα και την αναπηρία σε σχέση µε τις οργανικές
δοµές και τις ικανότητες συµµετοχής και δράσης του ατόµου, ενώ στο δεύτερο µέρος,
περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την
ποιότητα ζωής του ατόµου και σχετίζονται µε αναπηρίες διαφόρων βαθµών. Οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες συνθέτουν το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον
της ζωής κάθε ατόµου και περιλαµβάνουν τις ανθρώπινες και φυσικές αλλαγές στο
περιβάλλον, τα φυσικά και τεχνητά προϊόντα, καθώς και τις στάσεις, τις αξίες, τους
θεσµούς και τις οργανωτικές διευθετήσεις που ισχύουν σε κάθε κοινωνία.
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, η αναπηρία και η λειτουργικότητα (functioning) ή η
δυσλειτουργικότητα θεωρούνται ως αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης µεταξύ
καταστάσεων υγείας και συναφών (contextual) παραγόντων. Οι συναφείς παράγοντες
περιλαµβάνουν: α) εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και β) εσωτερικούς
προσωπικούς παράγοντες όπως το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικό υπόβαθρο, το
µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα, την προηγούµενη και παρούσα εµπειρία, το συνολικό
τρόπο συµπεριφοράς, το χαρακτήρα και άλλους παράγοντες που επιδρούν στο πως η
αναπηρία βιώνεται από το άτοµο.
Κατάσταση υγείας
(διαταραχή ή ασθένεια)

Σωµατικές
λειτουργίες και
δοµές

Περιβαλλοντικοί
παράγοντες

∆ραστηριότητες

Συµµετοχή

Προσωπικοί
παράγοντες

Εικόνα 2. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συστατικών της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης
Λειτουργιών και Αναπηριών

Εποµένως, η αναπηρία περιέχει δυσλειτουργικότητα σε ένα ή περισσότερα από τα ίσης
σηµασίας επίπεδα, που ορίζονται ως βλάβες, εµπόδια δραστηριοτήτων και περιορισµοί
συµµετοχής. Οι επίσηµοι ορισµοί, σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, που ερµηνεύουν τους σχετικούς
όρους, εµφανίζονται στον Πίνακα 1:
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Πίνακας 1. Ορισµοί παραγόντων αναπηρίας σύµφωνα µε τον ΠΟΥ
•

Σωµατικές Λειτουργίες είναι οι φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώµατος,
περιλαµβανοµένων και των ψυχικών λειτουργιών.

•

Σωµατικές ∆οµές είναι τα ανατοµικά µέρη του σώµατος, όπως όργανα, άκρα και τα µέρη τους.

•

Μειονεξίες είναι τα προβλήµατα στις σωµατικές λειτουργίες ή στις σωµατικές δοµές, όπως
σηµαντική απόκλιση ή απώλεια.

•

∆ραστηριότητα είναι η εκτέλεση µιας ενέργειας ή αποστολής από ένα άτοµο.

•

Συµµετοχή είναι η εµπλοκή σε µια κατάσταση της ζωής.

•

Εµπόδια ∆ραστηριοτήτων είναι οι δυσκολίες που µπορεί να έχει ένα άτοµο στην εκτέλεση
δραστηριοτήτων.

•

Περιορισµοί Συµµετοχής είναι τα προβλήµατα που µπορεί να βιώνει ένα άτοµο κατά την
εµπλοκή του σε καταστάσεις της ζωής.

•

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες: κανονίζουν το φυσικό, κοινωνικό και υποκειµενικό περιβάλλον
στο οποίο διαβιούν οι άνθρωποι.

Σύµφωνα λοιπόν µε τη νέα κατάταξη του ΠΟΥ (ΙCF 2002) οι τέσσερις κύριοι άξονες
ταξινόµησης των αναπηριών και των ανθρώπινων λειτουργιών είναι η µειονεξία, η
δραστηριότητα, η συµµετοχή και το περιβάλλον (context). Στο σηµείο αυτό, πρέπει να
αναφερθεί ότι ο ΠΟΥ, σύµφωνα µε την αρχική ταξινόµηση (ICF 1980), περιελάµβανε
τους ακόλουθους τρεις άξονες (µε τους αντίστοιχους ορισµούς):
•

Μειονεξία (impairment) νοείται κάθε έλλειψη ή ανωµαλία µιας σωµατικής,
ανατοµικής ή ψυχολογικής λειτουργίας ή συστήµατος του ατόµου.

•

Ανικανότητα (disability) θεωρείται κάθε περιορισµός ή έλλειψη ικανότητας για την
εκτέλεση µιας δραστηριότητας µε τον τρόπο και µέσα στα πλαίσια που συνήθως
θεωρούνται φυσιολογικά για ένα άτοµο.

•

Αναπηρία (handicap) είναι κάθε κώλυµα ή ελάττωµα που προκύπτει από µια
µειονεξία ή ανικανότητα και εµποδίζει ή αποκλείει κάποιον να ανταποκριθεί στους
φυσιολογικούς για τον ίδιο ρόλους, ανάλογα µε το κοινωνικό και µορφωτικό του
επίπεδο ή την ηλικία και το φύλο του.

Η ταξινόµηση των λειτουργιών και αναπηριών περιλαµβάνει εκτός από τον κατάλογο των
πεδίων και έναν ως τρεις αντίστοιχους δείκτες (qualifiers) που περιγράφουν τόσο την
ύπαρξη όσο και τη σοβαρότητα ενός προβλήµατος σε δεδοµένη λειτουργία σε επίπεδο
σώµατος, ατόµου, αλλά και κοινωνίας. Οι Πίνακες 2 έως 5 παρουσιάζουν του
αντίστοιχους δείκτες.
Πίνακας 2 (Πηγή: ΙCF 2002)
∆είκτες Βλαβών Σωµατικών Λειτουργιών
0

καµία βλάβη

1

ήπια βλάβη

2

µέτρια βλάβη

3

σοβαρή βλάβη

4

πλήρης βλάβη

8

απροσδιόριστος

9

µη εφαρµόσιµος
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Πίνακας 3 (Πηγή: ΙCF 2002)
∆είκτες Βλαβών Σωµατικών ∆οµών
Πρώτος ∆είκτης
Έκταση βλάβης

∆εύτερος ∆είκτης
Φύση αλλαγής

Τρίτος (συνιστώµενος) ∆είκτης
Θέση βλάβης

0

καµία βλάβη

0 καµιά αλλαγή δοµής

0 σε περισσότερες από µία περιοχές

1

ήπια βλάβη

1 ολική απουσία

1 δεξιά

2 µέτρια βλάβη

2 µερική απουσία

2 αριστερά

3

σοβαρή βλάβη

3 πρόσθετο µέρος

3 αµφότερες πλευρές

4

πλήρης βλάβη

4 παρεκκλίνουσες διαστάσεις

4 εµπρός

8

απροσδιόριστος

5 ασυνέχεια

5 πίσω

6 αποκλίνουσα θέση

6 κεντρικά

7 ποιοτική αλλαγή δοµής

7 σε απόσταση από το κέντρο

9 µη εφαρµόσιµος

8 απροσδιόριστος
9 µη εφαρµόσιµος

Πίνακας 4 (Πηγή: ΙCF 2002)
∆είκτες Ορίων ∆ραστηριοτήτων και Περιορισµών Συµµετοχής
Πρώτος ∆είκτης
Απόδοση
Έκταση περιορισµού συµµετοχής

∆εύτερος ∆είκτης
∆υναµικότητα
Έκταση ορίων ∆ραστηριοτήτων

0 καµία δυσκολία

0 καµία δυσκολία

1 ήπια δυσκολία

1 ήπια δυσκολία

2 ελαφρά δυσκολία

2 ελαφρά δυσκολία

3 σοβαρή δυσκολία

3 σοβαρή δυσκολία

4 πλήρης δυσκολία

4 πλήρης δυσκολία

8 απροσδιόριστος

8 απροσδιόριστος

9 µη εφαρµόσιµος

9 µη εφαρµόσιµος

Πίνακας 5 (Πηγή: ΙCF 2002)
∆είκτες Περιβαλλοντικών Παραγόντων
Εµπόδια

∆ιευκολύνσεις

0 κανένα εµπόδιο

0 καµία διευκόλυνση

1 ήπια εµπόδια

+1 ήπια διευκόλυνση

2 ελαφρά εµπόδια

+2 ελαφρά διευκόλυνση

3 σοβαρά εµπόδια

+3 σοβαρή διευκόλυνση

4 πλήρη εµπόδια

+4 πλήρης διευκόλυνση
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2.3

Κατηγορίες ΑµεΑ

Οι κατηγορίες χρηστών ΑµεΑ που εξετάζονται στην παρούσα Μελέτη είναι βασισµένες
στη διεθνή ταξινόµηση ICF (βλέπε Παράρτηµα Ι) και προκύπτουν βάσει των ορισµών που
περιλαµβάνονται για τις σωµατικές λειτουργίες και δοµές του ατόµου, των οποίων η
σηµαντική έλλειψη ή διαταραχή οδηγεί σε µειονεξία, καθώς και από τις δραστηριότητες
και την κοινωνική συµµετοχή του ατόµου, των οποίων ο περιορισµός χαρακτηρίζει την
αναπηρία. Από την ενότητα των περιβαλλοντικών παραγόντων χρησιµοποιούνται εδώ
µόνον οι ορισµοί που αναφέρονται στα προϊόντα και στις τεχνολογίες και επιδρούν στη
ζωή των ΑµεΑ (βλέπε Παράρτηµα Ι).
Η διερεύνηση και εκτίµηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε συνδυασµό µε τις
απαιτήσεις των πιθανών χρηστών, καθώς και οι τεχνολογικές επιλογές θα πρέπει να
καθοδηγούν το σχεδιασµό και την ανάπτυξη συγκεκριµένων τεχνολογικών προϊόντων ή
υπηρεσιών της ΚτΠ. Για την πληρέστερη λοιπόν καταγραφή και µελέτη των απαιτήσεων
των τελικών χρηστών είναι απαραίτητη η δηµιουργία οµάδων χρηστών µε κοινά
χαρακτηριστικά που στην περίπτωση των ΑµεΑ συνήθως αναφέρονται στην κύρια
µειονεξία ή διαταραχή που οδηγεί στην αναπηρία. Εξετάζοντας τις µειονεξίες ή
διαταραχές που χαρακτηρίζουν το επίπεδο λειτουργικότητας του άτοµου αναφορικά µε τη
χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών και υπηρεσιών, οι ικανότητες και δεξιότητες που
απαιτούνται ανήκουν στις παρακάτω µεγάλες κατηγορίες:
•

κινητικές ή αισθητικοκινητικές ικανότητες απαραίτητες για την πράξη

•

αισθητηριακές και αντιληπτικές ικανότητες για τη συλλογή πληροφοριών από το
περιβάλλον

•

ψυχοδιανοητικές ικανότητες που σχετίζονται µε τη µάθηση και τη δυνατότητα
απόκτησης νέων εµπειριών.

Οι κατηγορίες των χρηστών ΑµεΑ που εξετάζονται σε αυτή τη Μελέτη είναι οι
ακόλουθες:
Άτοµα µε µειωµένη όραση ή χωρίς όραση: Άτοµα µε διαταραχές στην οπτική λειτουργία,
που αφορούν την αντίληψη του φωτός και την αίσθηση του σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους του οπτικού ερεθίσµατος (κατηγορία b210). Στην κατηγορία αυτή
περιλαµβάνονται διαταραχές που αφορούν την οπτική οξύτητα, τη µονόφθαλµη και
διόφθαλµη όραση, το οπτικό πεδίο, την αίσθηση του φωτός και το χρώµα, την κεντρική
και περιφερική όραση, καθώς και την ποιότητα της οπτικής εικόνας.
Άτοµα µε κινητικές δυσκολίες: Άτοµα µε διαταραχές ή µειονεξίες που αφορούν τις
νευρο-µυοσκελετικές λειτουργίες. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει δυσκολίες σε κινητικές
δραστηριότητες που αφορούν τη µετακίνηση, τη µεταφορά και το χειρισµό αντικειµένων,
όπως είναι η λεπτή κινητικότητα των άνω άκρων (κατηγορία d440) και η συνολική χρήση
των άνω άκρων (κατηγορία d445). Αυτή η κατηγορία ΑµεΑ σχετίζεται περισσότερο µε τη
φυσική πρόσβαση και το χειρισµό του εξοπλισµού και του λογισµικού (hardware και
software). Σε αυτή την κατηγορία δεν εξετάζεται η αλληλεπίδραση από την άποψη του
γνωστικού περιεχοµένου, η οποία εντάσσεται κατά περίπτωση είτε στις κατηγορίες
ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες, ή δυσκολίες επικοινωνίας, ή µε αισθητηριακές και
αισθητικοκινητικές διαταραχές.
.Άτοµα µε αισθητηριακές ανεπάρκειες: ∆ιαταραχές ή µειονεξίες που εντάσσονται σε
αυτή την κατηγορία αφορούν τις λειτουργίες της όρασης, σε συνδυασµό µε άλλες
λειτουργίες, όπως της ακοής, τις αιθουσαίες (vestibular), τις ιδιοδεκτικές (proprioceptive),
τις σχετικές µε την αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου (visuospatial), της αφής (tactile,
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haptic), της γεύσης (gustatory) και της όσφρησης (olfactory). Καθεµιά από αυτές
σχετίζεται µε διάφορες λειτουργικές διαταραχές και κατ’ επέκταση αναπηρίες, όπως της
όρασης, ακοής, κινητικότητας, λόγου και οµιλίας, επικοινωνίας και άλλες. Στη Μελέτη
εξετάζονται τρεις υπό-κατηγορίες:
•

άτοµα µε διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων των
κωφών και των βαρήκοων

•

άτοµα µε συνδυασµό αναπηριών όπως της κώφωσης και της τύφλωσης

•

άτοµα µε άλλες αισθητηριακές ανεπάρκειες.

Άτοµα µε δυσκολίες στην επικοινωνία: Οι δυσκολίες στην επικοινωνία αφορούν
ανεπάρκειες ή διαταραχές:
α) στην κατανόηση ή χρήση λεκτικών ή µη σχηµατικών ή συµβολικών µηνυµάτων
(κατηγορία d310 – d329),
β) στην παραγωγή οµιλίας και µη λεκτικών µηνυµάτων, καθώς και στη γραφή
(κατηγορία d330 – d349), και
γ) στη χρήση της συζήτησης και άλλων επικοινωνιακών τεχνικών ή στη χρήση
επικοινωνιακών συσκευών (κατηγορία d350 – d399).
Σε αυτή την οµάδα µπορούν να περιληφθούν επίσης τα άτοµα µε πολιτισµικές διαφορές
που, αν και δεν εξετάζονται στα πλαίσια της αναπηρίας, αποτελούν ευπαθή οµάδα όσον
αφορά την επικοινωνία, στα πλαίσια της ισότιµης πρόσβασης στην ΚτΠ.
Άτοµα µε ψυχο-διανοητικές µειονεξίες ή διαταραχές: Στην οµάδα αυτή ανήκουν άτοµα
µε διαταραχές σχετικές µε τις ψυχικές και νοητικές λειτουργίες. Οι νοητικές λειτουργίες
χωρίζονται σε γενικές όπως η συνείδηση και η νοηµοσύνη και ειδικές όπως η µνήµη, η
προσοχή, η αντίληψη, η σκέψη και τα συναισθήµατα. Σε αυτή την κατηγορία εξετάζονται
επίσης η νοητική υστέρηση και ο αυτισµός. Οι ψυχικές διαταραχές αφορούν τις ψυχικές
λειτουργίες, όπως αυτές διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια της ζωής έτσι ώστε το άτοµο
να µπορεί να δηµιουργεί αµοιβαίες κοινωνικές συναλλαγές στα πλαίσια κοινών νοηµάτων
και σκοπού. Ο ψυχισµός και η προσωπικότητα ρυθµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο κάθε
άτοµο αντιδρά στις διάφορες περιστάσεις. Κατά συνέπεια, διαταραχές σε αυτό το επίπεδο
συνιστούν την ψυχική νόσο της οποίας η χρονιότητα δηµιουργεί συνθήκες αναπηρίας.
Άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες: Στην κατηγορία αυτή η προσέγγιση εστιάζει στην
αδυναµία µάθησης και εκπαίδευσης, στους τοµείς για παράδειγµα της γραφής, της
ανάγνωσης ή της αρίθµησης (κατηγορίες d130 – d199), και όχι στην έλλειψη των
αντίστοιχων δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, αρίθµησης, ή άλλων, που αφορούν την
κινητικότητα ή την επικοινωνία και την καθηµερινή ζωή.
Άτοµα της τρίτης ηλικίας: Οι διαταραχές ή µειονεξίες στην τρίτη ηλικία µπορούν να
αφορούν σχεδόν όλες τις σωµατικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανόµενης και της ψυχοδιανοητικής. Η προσέγγιση στην παρούσα Μελέτη εστιάζει κυρίως στη χρήση των
τεχνολογικών προϊόντων ως περιβαλλοντικών παραγόντων που δηµιουργούν ή άρουν
εµπόδια στην καθηµερινή ζωή των ηλικιωµένων και περιλαµβάνει κυρίως τεχνολογικά
προϊόντα σχεδιασµένα να εξυπηρετούν δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής (κατηγορία
e115) όπως την επικοινωνία (κατηγορία e125) και την κοινωνική συµµετοχή (κατηγορία
e140).
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2.4

Τεχνικά βοηθήµατα και τεχνολογίες για ΑµεΑ

Στις σύγχρονες, ανεπτυγµένες κοινωνίες υπάρχει διαθέσιµο πλήθος τεχνολογικών
προϊόντων που προορισµό έχουν να διευκολύνουν τον άνθρωπο στις καθηµερινές του
δραστηριότητες σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο. Για τα ΑµεΑ, τα προϊόντα αυτά
αναφέρονται ως «τεχνικά βοηθήµατα». Ειδικότερα, η διεθνής ταξινόµηση για τα τεχνικά
βοηθήµατα για ΑµεΑ (ISO9999: Technical Aids For Disabled People) ορίζει πως τεχνικό
βοήθηµα είναι «κάθε προϊόν, εργαλείο, εξοπλισµός ή τεχνικό σύστηµα που
χρησιµοποιείται από ΑµεΑ και έχει γενικά ή ειδικά παραχθεί για την πρόληψη,
αποκατάσταση, παρακολούθηση, πρόνοια ή απαλοιφή της αναπηρίας». Από την πλευρά
της τεχνολογίας επίσης, ο όρος «υποστηρικτική τεχνολογία» χρησιµοποιείται για να
προσδιορίσει τα προϊόντα της τεχνολογίας που έχουν προσαρµοστεί ή έχουν ειδικά
σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των ΑµεΑ σε σηµαντικούς τοµείς της
ζωής και κυρίως της καθηµερινότητάς τους, όπως την προσωπική ζωή, την εκπαίδευση,
την απασχόληση, την οικονοµική και κοινωνική ζωή.
Η παρουσία των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών σχεδόν σε κάθε τοµέα της
σύγχρονης κοινωνίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη παροχής όσο το δυνατόν ισότιµης
πρόσβασης σε αυτά από όλους τους πολίτες και ειδικότερα από τις ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού.
Τα ΑµεΑ και οι ηλικιωµένοι συχνά βιώνουν διάφορες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού
που σχετίζονται µε τον τρόπο οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών. Σύµφωνα µε τη
µελέτη για την Αναπηρία και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό στην Ευρώπη (2002), τα ΑµεΑ
µπορούν να ωφεληθούν από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά συχνά αντιµετωπίζουν
εµπόδια τα οποία σχετίζονται κυρίως µε το υψηλό κόστος του εξοπλισµού και της
πρόσβασης στο διαδίκτυο, µε την έλλειψη εκπαίδευσης στη χρήση των τεχνολογιών,
καθώς και µε την έλλειψη προσβασιµότητας στις προσφερόµενες υπηρεσίες και προϊόντα.
Επιπλέον οι συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση ή
στην αποκατάσταση της πρόσβασης, εκτός από το ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων
είναι πολύ ακριβές είναι και ελάχιστα αποδοτικές.

2.5
2.5.1

Οι απαιτήσεις των χρηστών µε αναπηρία
∆υσκολίες στην πρόσβαση

Οι δυσκολίες στην πρόσβαση και αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή που συχνά
αντιµετωπίζουν οι χρήστες µε αναπηρία, σχετίζονται είτε µε τη δυσκολία χρήσης του
εξοπλισµού, για παράδειγµα των συσκευών εισόδου / εξόδου, είτε µε την αλληλεπίδραση
µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και εφαρµογές. Σε γενικές γραµµές η διερεύνηση,
καταγραφή και οµαδοποίηση των επιµέρους απαιτήσεων των χρηστών αφορά δυο
κατευθύνσεις. Η µια σχετίζεται µε την προσπελασιµότητα γενικά στο περιβάλλον που
χρησιµοποιούνται υπολογιστές, συµπεριλαµβανοµένων και των συσκευών που απαρτίζουν
το υπολογιστικό σύστηµα, και η άλλη µε την αλληλεπίδραση του χρήστη µε
συγκεκριµένες εφαρµογές.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που στα πλαίσια της ύπαρξης λειτουργικών περιορισµών
συµµετέχουν στη δηµιουργία του προφίλ ενός χρήστη µε αναπηρία απορρέουν από:
•

το φυσικό περιβάλλον που ζει και σχετίζονται µε την προσβασιµότητα και τις
εργονοµικές διευθετήσεις που υπάρχουν

•

τη διαθεσιµότητα και ποιότητα των τεχνολογικών προϊόντων
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•

τις υπηρεσίες, στρατηγικές και πολιτικές που αφορούν τα ΑµεΑ

•

τις στάσεις, ηθικές αντιλήψεις και συµπεριφορές που υιοθετούνται στις ανθρώπινες
σχέσεις

Ειδικότερα στις απαιτήσεις των χρηστών όσον αφορά την πρόσβασή τους σε
περιβάλλοντα που χρησιµοποιούνται υπολογιστές, περιλαµβάνονται η εργονοµική
καταλληλότητα του χώρου, της θέσης εργασίας και του εξοπλισµού, καθώς επίσης και η
καταλληλότητα των εφαρµογών και παρεχόµενων πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η προσαρµογή τους στις προσωπικές προτιµήσεις του κάθε χρήστη µε αναπηρία.
Οι απαιτήσεις των χρηστών µε αναπηρία όσον αφορά την πρόσβασή τους σε
συγκεκριµένη εφαρµογή σχετίζονται κυρίως µε:
•

τις διαθέσιµες λειτουργίες που προσδιορίζουν την καταλληλότητα της εφαρµογής
για την εκτέλεση των επιθυµητών εργασιών από το χρήστη

•

τις δυνατότητες πρόσβασης στις διαθέσιµες λειτουργίες

•

την προσαρµοστικότητα της διεπαφής στις εκάστοτε προτιµήσεις του χρήστη

•

την ευχρηστία της εφαρµογής διαµέσου µιας φιλικής προς το χρήστη διεπαφής

•

τη δυνατότητα ενσωµατωµένης και ανεξάρτητης συνεργασίας µε άλλες εφαρµογές

•

τη δυνατότητα αναβάθµισης σύµφωνα µε την τεχνολογική εξέλιξη.

2.5.2

Πρόσβαση για όλους

Εξετάζοντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών µε αναπηρία για την πρόσβαση και
χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών και υπηρεσιών στα πλαίσια της ΚτΠ εντοπίζονται
κοινά σηµεία σε τοµείς που αφορούν:
•

τις επιθυµίες των χρηστών στα πλαίσια δραστηριοτήτων σηµαντικών για την εξέλιξή
τους, όπως η εκπαίδευση, η επαγγελµατική αποκατάσταση, η προσωπική και
κοινωνική ζωή

•

την ισότιµη πρόσβαση στις διαθέσιµες τεχνολογικές εφαρµογές και υπηρεσίες
καθώς και την αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή

•

τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο

•

τη διαθεσιµότητα της τεχνολογικής υποδοµής και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Οι J. Jacko και H. S. Vitense (2001) σε άρθρο τους ισχυρίζονται πως, προκειµένου οι
ερευνητές να επιτύχουν το στόχο της προσφοράς τεχνολογικών εφαρµογών και υπηρεσιών
καθολικά προσβάσιµων, θα πρέπει όχι µόνο να συλλέξουν αναλυτικές πληροφορίες για
τους χρήστες αλλά και να εφαρµόσουν αυτές τις πληροφορίες στο σχεδιασµό των νέων
τεχνολογιών. Είναι αναγκαίο, τονίζουν, να κατανοήσουµε το πως οι ανθρώπινες
ικανότητες εξειδικεύονται και αξιολογούνται προκειµένου να καθορίσουµε τον τρόπο µε
τον οποίο οι τεχνολογίες θα είναι προσβάσιµες από τα ΑµεΑ. Στο άρθρο τους προτείνεται
ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη δηµιουργία του προφίλ των χρηστών µε αναπηρία,
αναφορικά µε την πρόσβαση στις τεχνολογίες, το οποίο ενοποιεί τις γνώσεις για τις
διάφορες µορφές αναπηρίας, τις λειτουργικές ικανότητες και τα επιµέρους προφίλ
διαφόρων κατηγοριών χρηστών µε αναπηρία. Στο εννοιολογικό πλαίσιο που προτείνεται,
εκτός των γνώσεων σχετικά µε την επίδραση της αναπηρίας, θεωρούνται θεµελιώδη
στοιχεία και οι ικανότητες του χρήστη, όπως αυτές προκύπτουν από τη φύση της
αναπηρίας του. Το προφίλ των χρηστών, κατά τους συγγραφείς, που θα επηρεάζει το
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σχεδιασµό των τεχνολογιών, θα πρέπει να ενσωµατώνει και την περιγραφή των
ικανοτήτων των χρηστών µαζί µε τα περισσότερο παραδοσιακά αναφερόµενα στοιχεία,
όπως τις δεξιότητες, τις απαιτήσεις, και τις προτιµήσεις κάθε οµάδας χρηστών. Στην
παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου χρησιµοποιούνται πέντε τύποι αναπηρίας που
κατά τους συγγραφείς σχετίζονται µε την πρόσβαση στις τεχνολογίες: νοητική, λόγου,
οπτική, ακουστική και σωµατική. Οι ανθρώπινες ικανότητες ταξινοµούνται σε τέσσερις
ευρείες κατηγορίες: τις γνωστικές, τις αντιληπτικές, τις σωµατικές και τις ψυχοκινητικές.
Συµπερασµατικά, τονίζουν πως η απόκτηση εξειδικευµένης γνώσης για τις αναπηρίες και
για τις λειτουργικές ικανότητες των χρηστών µε αναπηρία είναι απαραίτητο συστατικό,
προκειµένου να αναπτύσσονται µε ακρίβεια τα επιµέρους προφίλ των χρηστών µε
αναπηρία και να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στις νέες τεχνολογίες.
Στην παρούσα Μελέτη σκιαγραφούνται οι κατηγορίες ΑµεΑ, χωρίς ωστόσο να θεωρηθεί
ότι η παρουσίασή τους είναι πλήρης, εξαντλητική ή διεξοδική, αλλά ενδεικτική των
γενικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού των επιµέρους κατηγοριών.

2.6
2.6.1

Άτοµα µε µειωµένη όραση ή χωρίς όραση
Γενικά χαρακτηριστικά

Ως άτοµα µε µειωµένη όραση ή χωρίς όραση, χαρακτηρίζονται τα άτοµα µε διαταραχές ή
µειονεξίες στην οπτική λειτουργία, που αφορούν την αντίληψη του φωτός και την αίσθηση
του σχήµατος, χρώµατος και µεγέθους του οπτικού ερεθίσµατος. Η βαρύτητα των
διαταραχών της όρασης κυµαίνεται ανάλογα µε τη µείωση της οξύτητας από ελαφριάς
µορφής ως την πλήρη απώλεια της όρασης. Οι διαταραχές της όρασης επίσης µπορεί να
είναι συγγενείς ή επίκτητες και να οφείλονται τόσο σε οργανικούς όσο και σε
περιβαλλοντικούς – µηχανικούς παράγοντες. Τα προβλήµατα που αφορούν την όραση
διακρίνονται ως προς:
•

την ευκρίνεια του οπτικού σήµατος, του τι “βλέπει” δηλαδή το άτοµο, πόσο καθαρή
είναι η όραση και σε ποιο βαθµό διακρίνονται οι λεπτοµέρειες

•

το οπτικό πεδίο, δηλαδή την περιοχή που αντιλαµβάνεται το µάτι όταν παραµένει
σταθερό. Ένας συνηθισµένος άνθρωπος αντιλαµβάνεται περίπου 150ο στον
οριζόντιο άξονα και 120ο στον κατακόρυφο

•

την ευαισθησία στο φως

•

τη δυνατότητα διάκρισης των χρωµάτων

•

τη δυνατότητα της αντίληψης της µορφής και του περιγράµµατος των αντικειµένων
µε τη χρήση του ενός ή και των δύο µατιών.

Οι περιορισµοί της λειτουργικότητας και της συµµετοχής των χρηστών αυτής της
κατηγορίας αφορούν δραστηριότητες που προϋποθέτουν ικανότητες και δεξιότητες
αναγνώρισης ή ανάγνωσης και χρήσης χαρακτήρων, εικόνων και συµβόλων, οπτικοκινητικού συγχρονισµού για τη µετακίνηση και το χειρισµό αντικειµένων, καθώς και
αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας.

2.6.2

Ο πληθυσµός των ατόµων µε διαταραχές στην όραση

Βάσει των δεδοµένων της EUROSTAT από το έτος 1995 (βλέπε Πίνακα 6), ο
αναµενόµενος αριθµός ατόµων µε προβλήµατα όρασης στην Ευρώπη το έτος 2005 θα
πλησιάζει τα 13.000.000, γεγονός που αιτιολογεί την έµφαση στην προσβασιµότητα αυτών
των ανθρώπων σε συστήµατα και τεχνολογίες λογισµικού τα τελευταία χρόνια.
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Πίνακας 6: Αναµενόµενος πληθυσµός µε προβλήµατα όρασης το έτος 2005 (Πηγή: EUROSTAT 1995)
Ηλικία

Γυναίκες

Άνδρες

0-15

53.000

56.000

16-59

1.033.000

1.053.000

60-74

1.665.000

1.454.000

75+

5.022.000

2.769.000

Σύνολα

7.774.000

5.333.000

Επίσης, σύµφωνα µε το ICEVI (International Council for Education of People with Visual
Impairment) τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη διεθνή πραγµατικότητα για τα τυφλά
άτοµα είναι τα εξής:
•

35 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι τυφλοί

•

90% των τυφλών παιδιών στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν πηγαίνουν σχολείο

•

80% αυτών των παιδιών ζουν σε αγροτικές περιοχές, ενώ τα ελάχιστα σχολεία και οι
υπηρεσίες υποστήριξης που διατίθενται βρίσκονται στα αστικά κέντρα

•

80% των τυφλών ενηλίκων είναι χωρίς εργασία λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών
ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης

•

στη ∆υτική Ευρώπη σήµερα το 70% των τυφλών και µερικώς βλεπόντων είναι
άτοµα άνω των 60 χρόνων και υπολογίζεται ότι το έτος 2010 το 85% των τυφλών θα
ανήκει στην τρίτη ηλικία

Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για ΑµεΑ
του έτους 1999 που διαθέτει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 21.199 άτοµα είναι
τυφλά, εκ των οποίων περίπου 500 ανήκουν στην ηλικία έως 18 χρόνων. Με τη νοµική
αναγνώριση της οµάδας των µερικώς βλεπόντων αναµένεται πως θα αυξηθεί κατά πολύ ο
αριθµός των ατόµων µε προβλήµατα όρασης.

2.6.3

Οι απαιτήσεις χρηστών χωρίς ή µε µειωµένη όραση

Οι χρήστες χωρίς ή µε µειωµένη όραση αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε κάθε ενέργεια που
προϋποθέτει την αντίληψη της οπτικής απεικόνισης κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης
µε τον υπολογιστή και ειδικότερα:
•

στο χειρισµό των συσκευών και διακοπτών ελέγχου λειτουργίας του εξοπλισµού και
των συσκευών αλληλεπίδρασης

•

στην πρόσβαση στις προσφερόµενες λειτουργίες

•

στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ή στο περιεχόµενό τους

Τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση µπορούν να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω
υποκατηγορίες, λαµβάνοντας υπόψη την ένταση του προβλήµατος:
•

τυφλούς, άτοµα δηλαδή που δε χρησιµοποιούν το οπτικό κανάλι ή δεν
αντιλαµβάνονται το οπτικό ερέθισµα
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•

άτοµα µε χαµηλή όραση, τα οποία µπορούν να διαβάσουν ένα εκτυπωµένο κείµενο
ή να αντιληφθούν το περιεχόµενο µιας εικόνας µε την ενίσχυση ενός υλικού ή
λογισµικού µεγέθυνσης χαρακτήρων

•

άτοµα που έχουν άλλες διαταραχές της όρασης, όπως για παράδειγµα του οπτικού
πεδίου ή πάσχουν από αχρωµατοψία και δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη
διεπαφή, όπως αυτή παρέχεται στο µέσο χρήστη.

Στην κατηγορία των τυφλών ατόµων θεωρείται ότι ανήκουν τα άτοµα που δεν
χρησιµοποιούν την αίσθηση της όρασης για να πάρουν πληροφορίες από το περιβάλλον
στο οποίο κινούνται. Πολλά από τα άτοµα που έχουν ολοκληρωτική απώλεια της
αίσθησης της όρασης, έχουν αυξηµένη τόσο την αίσθηση της ακοής όσο και την αίσθηση
της αφής τις οποίες χρησιµοποιούν ως εναλλακτικό µέσο στην αλληλεπίδραση µε το
περιβάλλον τους.
Στην κατηγορία των ατόµων µε µειωµένη όραση ανήκουν άτοµα των οποίων οι
διαταραχές όρασης µπορεί να οφείλονται σε:
•

διαθλαστικές δυσλειτουργίες όπως η µυωπία, η υπερµετρωπία ή ο αστιγµατισµός

•

διαταραχές της οφθαλµικής κινητικότητας της λειτουργίας των µυών, δηλαδή του
οφθαλµού όπως ο στραβισµός, η ετεροφορία και ο νυσταγµός

•

διαταραχές της αίσθησης των χρωµάτων ή σε φωτοφοβία που περιλαµβάνει τη
µερική αχρωµατοψία (δυσχρωµατοψίες) που σχετίζεται µε την αντίληψη ορισµένων
χρωµάτων και επιφέρει κυρίως σύγχυση µεταξύ ερυθρού και πράσινου χρώµατος
και τη φωτοφοβία η οποία είναι η υπερβολική ευαισθησία των οφθαλµών στο
έντονο φως, το οποίο συχνά προκαλεί έντονο πόνο και συνεχές δάκρυσµα

•

παθήσεις του οφθαλµού όπως ο καταρράκτης, το γλαύκωµα, εκφυλιστικές παθήσεις
του αµφιβληστροειδούς, η οπισθοφακική νεοπλαστία, κτλ.

Όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών, συνήθως οι επαυξηµένες ικανότητες των τυφλών
ατόµων, (κυρίως της αφής, της ακοής και της κιναίσθησης) καθώς και η χρήση του
Συστήµατος Braille, τους παρέχουν τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης µε ένα
πληροφοριακό σύστηµα. Το σύστηµα Braille αναπαριστά µε ανάγλυφες ακίδες τα
γράµµατα του αλφαβήτου, τους αριθµούς και τα επιστηµονικά σύµβολα. και παραδοσιακά
χρησιµοποιείται από άτοµα µε προβλήµατα όρασης κατά την ανάγνωση και τη γραφή
Για τη λήψη πληροφοριών από ένα πληροφοριακό σύστηµα, τα άτοµα µε προβλήµατα
όρασης συνήθως χρησιµοποιούν ειδικά συστήµατα ανάγνωσης οθονών Η/Υ, συστήµατα
µετατροπής κειµένου σε συνθετική οµιλία , συστήµατα µεγέθυνσης σε οθόνη Η/Υ, καθώς
και συσκευές µε ειδικό λογισµικό που επιτρέπουν τη µετατροπή ηλεκτρονικού ή µη
κειµένου σε κείµενο Braille, όπως τους σαρωτές µε λογισµικό αναγνώρισης χαρακτήρων
και τους συµβολοµεταφραστές Braille. Η συσκευή παρουσίασης Braille (Braille display)
για παράδειγµα προσφέρεται, ώστε οι τυφλοί χρήστες να λαµβάνουν τις πληροφορίες που
τους παρουσιάζει το υπολογιστικό σύστηµα µέσω της οθόνης, σε µια γραµµή από
χαρακτήρες Braille. Ο χρήστης µπορεί να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες στην επιφάνεια
της συσκευής Braille, χρησιµοποιώντας τα δάκτυλά του. Τα συστήµατα αναγνώρισης
οµιλίας, καθώς και τα ειδικά πληκτρολόγια, αποτελούν τις εναλλακτικές λύσεις για την
είσοδο δεδοµένων στον υπολογιστή από χρήστες µε προβλήµατα όρασης7. Η
αναπαράσταση των συµβόλων του πληκτρολογίου µε ακίδες Braille για παράδειγµα, είναι
µια από τις συχνότερες διευθετήσεις πρόσβασης καθώς αυξάνεται η δυνατότητα
ευκολότερου και γρηγορότερου εντοπισµού των πλήκτρων.
7

Βλ. Κουρουπέτρογλου και Φλωριάς (2003).
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2.7
2.7.1

Άτοµα µε κινητικές δυσκολίες
Γενικά χαρακτηριστικά

Χρήστες µε κινητικές αναπηρίες είναι άτοµα µε διαταραχές ή µειονεξίες των νευροµυοσκελετικών λειτουργιών εξαιτίας της έλλειψης ή παράλυσης ή πάρεσης ενός ή
περισσοτέρων άκρων ή του κορµού. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται άτοµα που
αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα εκ γενετής, ενώ µεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων που
λόγω ατυχηµάτων ή ηλικίας παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες. Οι κυριότεροι τύποι
κινητικών βλαβών προέρχονται από µυοσκελετικές διαταραχές, τραυµατισµούς,
εγκεφαλική παράλυση και διάφορες νευροµυϊκές ασθένειες. Ο ποσοτικός προσδιορισµός
της κινητικής διαταραχής προκύπτει ανάλογα µε την περιοχή του σώµατος που έχει πληγεί
ή συµµετέχει στη διαταραχή. Έτσι, παραπληγία ή παραπάρεση σηµαίνει ότι µόνο τα κάτω
άκρα συµµετέχουν στη διαταραχή, η τετραπληγία ή τετραπάρεση επηρεάζει τόσο τα άνω
όσο και τα κάτω άκρα, και τέλος ως ηµιπληγία ή ηµιπάρεση ορίζεται η παράλυση ή η
πάρεση του άνω και κάτω άκρου της µιας πλευράς του σώµατος. Οι όροι µονοπληγία ή
τριπληγία χρησιµοποιούνται επίσης για να περιγράψουν την έλλειψη ή µείωση της
κινητικότητας ενός ή τριών άκρων αντίστοιχα. Μια τελευταία κατηγορία είναι αυτή των
ακρωτηριασµών των άκρων. Οι κινητικές ικανότητες του ατόµου µπορεί να επηρεαστούν
επίσης και ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ισχύος, της ευκινησίας και του
συντονισµού, βάσει των οποίων προκύπτει ο βαθµός της διαταραχής της κινητικότητας.
•

Οι κινήσεις του ανθρώπου ανάλογα µε το επίπεδο νευρικού ελέγχου βάσει του
οποίου παράγονται, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

•

Aντανακλαστικά που παράγονται από την ακούσια συστολή των µυών η οποία
δηµιουργείται αυτόµατα από συγκεκριµένα ερεθίσµατα.

•

Aκούσιες κινήσεις αντίδρασης, δηλαδή κινήσεις που προκύπτουν από την ακούσια
συστολή µεγάλων οµάδων µυών ή ολόκληρου του σώµατος που προκαλείται από τη
θέση του σώµατος, την ισορροπία ή απειλητικά ερεθίσµατα και περιλαµβάνουν τις
αντιδράσεις τοποθέτησης, ισορροπίας, υποστήριξης και άµυνας, απαραίτητες στην
οµαλή εναλλαγή στάσεων και θέσεων του σώµατος.

•

Εκούσιες κινήσεις που πραγµατοποιούνται µε τη θέληση και τον έλεγχο του ατόµου
προκειµένου να εκτελεστεί κάποια δραστηριότητα, όπως για παράδειγµα ο
συντονισµός χεριών και ποδιών για τη µετακίνηση ή ο συντονισµός χεριού και
µατιού κατά τη γραφή ή το χειρισµό αντικειµένων.

•

Αυτοµατοποιηµένες κινήσεις κατά την εκτέλεση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων
που περιλαµβάνουν εκούσιες κινήσεις οι οποίες λόγω της επανάληψής τους
εκτελούνται πλέον χωρίς έλεγχο σε συνειδητό (φλοιώδες) επίπεδο. Σε αυτή την
κατηγορία περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, οι κινήσεις των δακτύλων κατά την
πληκτρολόγηση στο τυφλό σύστηµα.

Οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των κινήσεων µπορούν να αφορούν τα
παρακάτω είδη κινητικότητας:
•

Αδρή κινητικότητα, που αφορά τη δυνατότητα λήψης και εναλλαγής κατάλληλων
θέσεων και στάσεων του σώµατος, καθώς και τη διατήρηση της ισορροπίας κατά τη
µεταφορά, τη µετακίνηση και το χειρισµό αντικειµένων. Η ανικανότητα βάδισης του
άτοµου, για παράδειγµα, σχετίζεται περισσότερο µε τις απαιτήσεις πρόσβασης από
την άποψη του δοµικού σχεδιασµού του χώρου εργασίας και της εγκατάστασης του
εξοπλισµού ενός περιβάλλοντος, όπου χρησιµοποιείται υπολογιστής και λιγότερο µε
αυτή κάθ’ εαυτή την αλληλεπίδραση µε το πληροφοριακό σύστηµα.
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•

2.7.2

Λεπτή κινητικότητα, που αφορά τη χρήση των άνω άκρων και ειδικότερα της
παλάµης και των δακτύλων για τη σύλληψη και το χειρισµό αντικειµένων,
συσκευών και εργαλείων. Επιµέρους ικανότητες που σχετίζονται µε την ποιότητα
της σύλληψης, την επιδεξιότητα και ευκινησία των δακτύλων, το συγχρονισµό, την
ισχύ και αντοχή έχουν άµεση σχέση µε την πρόσβαση και αποτελεσµατική χρήση
των παρεχόµενων λειτουργιών και υπηρεσιών κάθε εφαρµογής.

Οι απαιτήσεις χρηστών µε κινητικές δυσκολίες

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται στους χρήστες αυτής της κατηγορίας
συσχετίζονται µε την αδυναµία χρήσης των συνηθέστερων συσκευών εισόδου όπως το
πληκτρολόγιο και το ποντίκι, προκειµένου να γίνει εφικτή η επικοινωνία τους µε ένα
πληροφοριακό σύστηµα. Συνήθεις δυσκολίες τους αφορούν:
•

την αδυναµία χειρισµού των συσκευών και διακοπτών ελέγχου λειτουργίας του
συνήθους ηλεκτρονικού – τεχνολογικού εξοπλισµού, όπως το ποντίκι και το
πληκτρολόγιο.

•

τη µη αποτελεσµατική χρήση των προσφεροµένων λειτουργιών ή υπηρεσιών, λόγω
κυρίως του τρόπου αλληλεπίδρασης (π.χ., οι συνδυασµοί πλήκτρων)

•

τη µη ενσωµάτωση τεχνικών κατάλληλων για την προσαρµογή των συστηµάτων
στις απαιτήσεις και προτιµήσεις του χρήστη.

Οι λύσεις που παρέχονται µέσω της τεχνολογίας, γενικά µπορούν να χωριστούν σε αυτές
που δρουν εκ των υστέρων και οι οποίες προσπαθούν να προσαρµόσουν ήδη υπάρχουσες
τεχνολογίες στις ιδιαιτερότητες των ατόµων µε αναπηρία, και σε αυτές που δρουν εκ των
προτέρων. Στη δεύτερη περίπτωση, κατά τη διαδικασία σχεδίασης του προϊόντος,
λαµβάνεται υπόψη ότι ένα τµήµα του αγοραστικού κοινού είναι ΑµεΑ.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τεχνολογικών λύσεων για άτοµα µε κινητική αναπηρία
παρουσιάζονται παρακάτω. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι τεχνολογικές λύσεις
που παρέχονται, αποτελούν συνδυασµό κατάλληλου υλικού και λογισµικού.
Για τα άτοµα µε αναπηρίες µετακίνησης, η µειωµένη λειτουργία των κάτω άκρων
συνεπάγεται συνήθως εξάρτιση από αναπηρικό αµαξίδιο ή άλλο τεχνικό βοήθηµα βάδισης.
Εκτός από εκείνους που γεννήθηκαν µε αναπηρία κινητικότητας, η οµάδα αυτή
περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό ατόµων από τραυµατισµό (µόνιµη ή προσωρινή βλάβη) και
γήρανση. Οι απαιτήσεις της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν τη φορητότητα των
τερµατικών συσκευών, την ασύρµατη σύνδεση των τερµατικών (τοπική και
µητροπολιτική) και την πρόσβαση στη χρήση δηµόσιων τερµατικών συσκευών σε κιόσκια,
internet café, εκπαιδευτικά εργαστήρια πληροφορικής, κ.ά.
Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για
έλεγχο του περιβάλλοντος και των συσκευών µε τηλεχειρισµό και η διεκπεραίωση
υποθέσεων µέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. αγορά αγαθών και διεκπεραίωση
υποθέσεων µε δηµόσιους οργανισµούς µέσω του διαδικτύου) συµβάλλουν σηµαντικά στην
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους ως απόρροια της µείωσης των απαιτούµενων
µετακινήσεων.
Στην κατηγορία των ατόµων µε αναπηρίες στα άνω άκρα, περιλαµβάνονται τα άτοµα που
δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον καρπό, την παλάµη ή τα δάκτυλα του χεριού ή
έχουν σηµαντικά µειωµένη ισχύ στα άνω άκρα ή µειωµένο συντονισµό τους σε σηµαντικό
βαθµό. Η µειωµένη λειτουργία των βραχιόνων και των χεριών καθιστά δύσκολες ή
αδύνατες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε µετακίνηση, στροφή ή πίεση
αντικειµένων, όπως των συνηθισµένων συσκευών εισόδου στα υπολογιστικά συστήµατα
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(πληκτρολόγιο, ποντίκι) και των φορητών συσκευών (PDAs, κινητών τηλεφώνων, κ.ά.).
Ακόµη και η χρήση του διακόπτη θέσης σε λειτουργία (on/off) µιας συσκευής µπορεί να
είναι δύσκολη ή αδύνατη. Πολλά µέλη της κατηγορίας αυτής δυσκολεύονται ή αδυνατούν
να χρησιµοποιήσουν άλλες συσκευές εισόδου, όπως οθόνες αφής, πινακίδες αφής,
ιχνόσφαιρες (track-balls), χειριστήρια χειρός (joysticks), κ.ά.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει παραµένουσα ικανότητα στα άνω άκρα, οι απαιτήσεις των
ατόµων της κατηγορίας αυτής µπορούν να ικανοποιηθούν µε εναλλακτικές συσκευές
εισόδου που λειτουργούν από άλλο µέρος του σώµατος, π.χ. µέσω διακοπτών (µηχανικών,
υπερύθρων ή υπερήχων) και µηχανισµού σάρωσης σε εικονικά πληκτρολόγια επί της
οθόνης ή µε τη χρήση κεφαλοδείκτη (head stick) σε οθόνες αφής ή πληκτρολόγια αφής. Η
χρήση αναγνώρισης οµιλίας (φωνητικών εντολών και υπαγόρευσης) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραµένουσα ικανότητα. Το κατάλληλο
µέγεθος, η απόσταση µεταξύ των πλήκτρων, καθώς επίσης και το επιτρεπόµενο χρονικό
διάστηµα µεταξύ διαδοχικών πληκτρολογήσεων σε πολλές ήπιες ή ελαφρές περιπτώσεις
βλαβών βοηθούν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η δυνατότητα λειτουργίας
συσκευών σε µορφή «ελευθέρων χεριών» (hands-free) επίσης είναι χρήσιµη στην
κατηγορία αυτή.
Επιπρόσθετα, ορισµένα τουλάχιστον άτοµα µε αναπηρίες στα άνω άκρα αντιµετωπίζουν
δυσκολία χειρισµού έντυπου υλικού (βιβλία, εγχειρίδια, κατάλογοι, τετράδια, εφηµερίδες,
περιοδικά, κλπ) και πολλές φορές περιλαµβάνονται σε µια ειδική κατηγορία ατόµων µε
αναπηρία ως προς το έντυπο υλικό (print disabled) η οποία καλύπτει και τα άτοµα µε
τυφλότητα. Επίσης, τα άτοµα αυτά αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη συνήθη γραφή. Οι
εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης που αναφέρθηκαν παραπάνω και κυρίως οι τεχνολογίες
φωνής (µετατροπή κειµένου σε οµιλία, αυτόµατη υπαγόρευση κειµένου και φωνητικές
εντολές) συµβάλλουν σηµαντικά στην αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών.

2.8

Άτοµα µε αισθητηριακές ανεπάρκειες

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν άτοµα µε διαταραχές που αφορούν την ποιότητα της
αντίληψης και εγκεφαλικής επεξεργασίας των ερεθισµάτων από το περιβάλλον, ενώ δεν
περιλαµβάνονται αναπηρίες που σχετίζονται µε µειονεξίες του οργάνου της όρασης. Η
ακοή εξετάζεται σε αυτή την κατηγορία λόγω της συµµετοχής του αυτιού τόσο στην
αντίληψη του ήχου όσο και στις αιθουσαίες λειτουργίες.

2.8.1

Άτοµα µε διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας

2.8.1.1

Γενικά χαρακτηριστικά

Οι αισθητηριακές δυσλειτουργίες που αλλοιώνουν την ποιότητα και την ένταση της
ηχητικής αντίληψης είναι η κώφωση και η βαρηκοΐα (εξασθένηση της ακουστικής
οξύτητας). Η κώφωση είναι η αδυναµία του ανθρώπου να συλλάβει ακουστικά
ερεθίσµατα, ενώ συνδέεται στενά µε την αλαλία, καθώς η γλώσσα κατακτάται διαµέσου
της ακοής. Οι συνέπειες της κώφωσης συνδέονται άµεσα µε το χρόνο εµφάνισης της
δυσλειτουργίας και υπάρχουν διαφορές µεταξύ της ψυχοπνευµατικής εξέλιξης των εκ
γενετής κωφών και εκείνων, στους οποίους η κώφωση επήλθε σε ηλικία τέτοια, ώστε να
έχουν ήδη αποκτηθεί βασικές γλωσσικές ικανότητες.
Τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε τον τύπο της
δυσλειτουργίας και έτσι διεθνώς γίνεται η παρακάτω διάκριση:
•

Κωφοί: Είναι τα άτοµα των οποίων η αίσθηση της ακοής δυσλειτουργεί. Η γενική
αυτή οµάδα ΑµεΑ, αποτελείται από δύο υπο-οµάδες που διακρίνονται µε κριτήριο
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το χρόνο απώλειας της αίσθησης της ακοής. Αυτές είναι: α) οι εκ γενετής κωφοί,
δηλαδή τα άτοµα που γεννήθηκαν µε κώφωση ή έχασαν την αίσθηση της ακοής
µέχρι το 2ο έτος της ηλικίας τους, και β) τα άτοµα µε επίκτητη κώφωση, τα οποία
γεννήθηκαν µε φυσιολογική ακοή, και στη συνέχεια σε κάποια ηλικία έχασαν την
ακοή τους λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας.
•

Βαρήκοοι: Είναι τα άτοµα µε ασθενή ακουστική αίσθηση. Η µειωµένη ακουστική
οξύτητα των βαρήκοων µπορεί να ενισχυθεί µε τη βοήθεια ακουστικού.

Ο βαθµός απώλειας της ακοής καθορίζεται µε το ακουόµετρο και βάσει του διεθνώς
καθιερωµένου κριτηρίου ΙSO (International Standard Organization). Η περιγραφή όµως
του κάθε προβλήµατος που σχετίζεται µε την ακοή, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, πρέπει
να γίνεται µε τη συνεκτίµηση των εξής παραγόντων: α) του βαθµού της απώλειας της
ακουστικής οξύτητας, β) της ηλικίας κατά την οποία εµφανίστηκε το πρόβληµα, και γ) του
τύπου της ακουστικής απώλειας.
Τα αίτια της βαρηκοΐας ή της κώφωσης διακρίνονται σε προγεννητικά, περιγεννητικά και
µεταγεννητικά. Στα προγεννητικά αίτια ανήκουν οι µολύνσεις ή ορισµένες ασθένειες της
µητέρας, όπως η παρωτίτιδα και η ερυθρά, ιδίως κατά τους πρώτους µήνες της κύησης, η
χρήση ορισµένων φαρµάκων, το κάπνισµα, καθώς και η χρήση ναρκωτικών ουσιών και
οινοπνεύµατος. Στα περιγεννητικά αίτια ανήκουν οι βλάβες του νευρικού συστήµατος του
νεογνού που προκαλούνται είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού ή στα πρώτα 24ωρα της
ζωής του. Τέλος, οι επίκτητες µορφές βαρηκοΐας ή κώφωσης µπορεί να προκληθούν από
λοιµώξεις (οστρακιά, παρωτίτιδα, ιλαρά, πνευµονία, κ.α.), από κληρονοµικές ασθένειες
(π.χ. ωτοσκλήρυνση), από τραυµατικές βλάβες (κακώσεις του κροταφικού, κατάγµατα του
λιθοειδούς, έντονους θορύβους κ.α.), από φλεγµονές του µέσου ωτός, αλλά και από
ψυχολογικούς και συναισθηµατικούς παράγοντες.
Η Ακουστική Απώλεια κατά ISO, λαµβάνεται µε ακουόγραµµα και υπολογίζεται για κάθε
αυτί η µέση τιµή ακοής στα 500, 1000, 2000 και 3000 Hz. Η συνολική απώλεια ακοής
προκύπτει από τον τύπο (βαθµολόγία ασθενέστερου αυτιού) + (βαθµολογία καλύτερου
αυτιού) Χ 5. Η πλήρης κώφωση ενός αυτιού αντιστοιχεί σε ποσοστό ~ 5.0 % ενώ η
πλήρης κώφωση και στα δύο αυτιά σε ποσοστό ~ 30%. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα
ποσοστά ανικανότητας ανάλογα µε την έκπτωση σε db ISO της ακοής.
Πίνακας 7. Ποσοστά ανικανότητας ανάλογα µε την έκπτωση σε db της ακοής σύµφωνα µε ISO

Ακουστική απώλεια
% Ανικανότητα
db ISO
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Σύµφωνα µε δηµογραφικά στοιχεία8 του 1994 σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, τα άτοµα µε
αναπηρίες ακοής που µπορούν να ωφεληθούν από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες,
υπολογίζονται σε 3.419.000 και συγκεκριµένα:
•

53.000 κάτω των 15 χρόνων

•

838.000 µεταξύ 15 και 60 χρόνων

•

2.528.000 πάνω των 60 χρόνων

Το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία ακοής υπολογίζεται σε περίπου 1% του πληθυσµού.
Στοιχεία επίσης που έχουν συγκεντρωθεί από τον ανεξάρτητο οργανισµό Deaf World
Ministries9 το 1995 για τον πληθυσµό των κωφών ατόµων και των ατόµων µε δυσκολίες
ακοής, σε χώρες όλου του κόσµου, δίδουν τα παρακάτω στοιχεία για τις Ευρωπαϊκές
χώρες. (Πίνακας 8).
Πίνακας 8. Πληθυσµός κωφών ατόµων και ατόµων µε δυσκολίες στην ακοή
(Πηγή: Statistics: Deaf Around the World)
Ευρωπαϊκή χώρα
Αλβανία
Ανδόρα
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γιουγκοσλαβία
Κύπρος
Τσεχοσλοβακία
∆ανία
Φιλανδία
Γαλλία
Γερµανία (∆υτική)
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λιχτενστάιν
Λουξεµβούργο
Μάλτα
Μονακό
Ολλανδία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Σαν Μαρίνο
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Σοβιετική Ένωση
Ηνωµένο Βασίλειο

Πληθυσµός ατόµων µε
διαταραχές ακοής
204.565
3.880
482.311
610.119
533.544
652.378
44.259
631.037
314.548
307.333
3.506.839
4.850.400
634.565
625.640
16.006
214.569
3.524.906
1.818
24.373
20.799
1.879
931.761
261.618
2.342.493
638.070
1.405.464
1.455
2.382.940
532.210
426.835
907.079
3.524.725

8

http://www.zak.co.il/deaf-info/old/demographics.html, Source: "The Market for RT in Europe", by
Carruthers et al. on pp 158-63 of "Rehabilitation Technology" - Proc TIDE Congress April 1993.
9
http://www.deafworldministries.com/
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2.8.1.2

Απαιτήσεις

Όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη των κωφών και βαρήκοων, συχνά παρατηρούνται
διαταραχές στην άρθρωση, αποκλίσεις στη γλωσσική χροιά και µελωδία, στο ρυθµό και
στην ένταση της φωνής, καθώς και µειωµένη ικανότητα κατανόησης και σχηµατισµού
σύνθετων προτάσεων. Οι γνώσεις και οι εµπειρίες που αποκτούν είναι περιορισµένες
εξαιτίας της έλλειψης πληροφορίας µέσω της φωνούµενης γλώσσας και άλλων
ακουστικών σηµάτων από το περιβάλλον. Αν και η αφαιρετική τους ικανότητα συχνά είναι
µειωµένη, αναπτύσσουν ιδιαίτερες ικανότητες αναφορικά µε την αντιληπτική τους
ικανότητα, τη µνήµη και τις µεθόδους επικοινωνίας που χρησιµοποιούν, όπως η
κατανόηση της οµιλίας από τις κινήσεις των χειλέων (χειλεοανάγνωση) και η
χρησιµοποίηση του δακτυλικού αλφαβήτου.
Οι κωφοί αδυνατούν να συµµετέχουν ισότιµα στον προφορικό διάλογο και δεν µπορούν να
κάνουν χρήση του τηλεφώνου. Μερικοί χρησιµοποιούν βοηθητικά τη χειλεοανάγνωση
κατά την πρόσωπο-µε-πρόσωπο διαπροσωπική επικοινωνία και µπορούν (ύστερα από
εκπαίδευση) να ελέγξουν ικανοποιητικά την παραγωγή της οµιλίας τους. Πολλές φορές ως
πρώτη γλώσσα χρησιµοποιούν τη νοηµατική, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει
αναγνωριστεί ως επίσηµη εθνική γλώσσα σε πολλά κράτη. Το γεγονός ότι η γραπτή
γλώσσα του περιβάλλοντός τους (π.χ. η ελληνική) αποτελεί για αυτούς δεύτερη γλώσσα,
δηµιουργεί πολλές φορές δυσκολίες (όπως π.χ. στην κατανόηση του περιεχοµένου
ιστοσελίδων). Οποιασδήποτε µορφής ακουστική πληροφορία, ακόµη και τα ακουστικά
σήµατα προειδοποίησης, δεν τους γίνονται αντιληπτά.
Η αποστολή και λήψη fax αποτελεί συνήθη πρακτική επικοινωνίας για πολλούς κωφούς.
Η κειµενοτηλεφωνία (text-telephony) και η εικονοτηλεφωνία (videotelephony) παρέχουν
δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ της κοινότητας των κωφών. Οι υπηρεσίες διαµεταγωγής
(relay services) που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
δίνουν τη δυνατότητα στους κωφούς να επικοινωνούν µε χρήστες του τηλεφώνου, έστω
µέσω τρίτου προσώπου στη σηµερινή τους µορφή. Η ενσωµάτωση τεχνολογιών
αναγνώρισης οµιλίας και µετατροπής κειµένου σε οµιλία θα καταστήσει τις υπηρεσίες
διαµεταγωγής αυτόµατες. H ανταλλαγή γραπτών ή γραφικών µηνυµάτων στην κινητή
τηλεφωνία, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η υπηρεσία “chat” επίσης είναι χρήσιµες
στους κωφούς, παρότι δεν έχουν αναπτυχθεί ή προσαρµοσθεί (µέχρι σήµερα) για τους
κωφούς. Η ανάπτυξη της γραπτής µορφής της νοηµατικής γλώσσας επίσης θα βοηθήσει
όχι µόνο στη διαπροσωπική επικοινωνία (συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων
υπηρεσιών του διαδικτύου) αλλά και στην καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόµενο του
παγκόσµιου ιστού. Η βελτίωση της αυτόµατης αναγνώρισης προφορικού διαλόγου σε
συνδυασµό µε τεχνολογίες “avatars” νοηµατικής αναµένεται επίσης να βοηθήσει τη
διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ κωφών και ακουόντων.
Οι βαρήκοοι παρουσιάζουν µέση ως σοβαρή µείωση της ακουστικής αντίληψης. Πολλοί
δυσκολεύονται να ακούσουν το κουδούνισµα του τηλεφώνου και να συνοµιλήσουν µέσω
τηλεφώνου ή πρόσωπο-µε-πρόσωπο. Συνήθως χρησιµοποιούν ακουστικά βοηθήµατα και
µερικές φορές κοχλιακά εµφυτεύµατα. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
συµβάλλουν σηµαντικά τα τελευταία χρόνια στη βελτίωση και των δύο αυτών
περιπτώσεων. Η παροχή δυνατότητας µεταβολής της ενίσχυσης του ήχου στο ακουστικό
των τηλεφώνων ή άλλων τερµατικών συσκευών, καθώς και του τόνου ειδοποίησης είναι
πολύ χρήσιµη για τους βαρήκοους. Η κειµενοτηλεφωνία, η εικονοτηλεφωνία και οι
υπηρεσίες διαµεταγωγής που αναφέρθηκαν στην περίπτωση των κωφών, επίσης µπορεί να
είναι χρήσιµες σε πολλούς βαρήκοους.
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2.8.2

Τυφλοκωφά άτοµα

Τα άτοµα µε ταυτόχρονη ανικανότητα ή βαριά διαταραχή της οπτικής και ακουστικής
λειτουργίας αντιµετωπίζουν σοβαρότατες δυσκολίες στην επικοινωνία σε τοµείς όπως η
εκπαίδευση και η κοινωνική συνδιαλλαγή. Τα τυφλοκωφά παιδιά δεν µπορούν να
ενταχθούν, για παράδειγµα, στα ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα εκπαίδευσης που
αφορούν µόνο κωφά ή µόνο τυφλά άτοµα και οι τεχνολογικές εφαρµογές και υπηρεσίες
για αυτές τις οµάδες πληθυσµού δεν µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τους.
Το άτοµο που είναι τυφλοκωφό έχει µια µοναδική εµπειρία για τον κόσµο που το
περιβάλλει αφού το σύνολο σχεδόν των πληροφοριών που διαθέτει είναι κυρίως εκείνες
που προσλαµβάνονται µε την αφή και τις υπόλοιπες λειτουργούσες αισθήσεις. Οι έννοιες
για τον κόσµο που τα περιβάλλει περιλαµβάνουν µόνο ότι είχαν την ευκαιρία να αγγίξουν.
Σε περίπτωση που υπάρχουν υπολείµµατα όρασης και ακοής το άτοµο είναι δυνατόν να
αποκτήσει ικανότητες µετακίνησης και προσανατολισµού σε οικείο περιβάλλον καθώς και
να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας µε τη χρήση κάποιας γλώσσας συµβόλων όπως η
νοηµατική, η γραφή Braille, τα σύµβολα Μάκατον, Bliss και άλλες.
Τα αίτια της τυφλό-κωφότητας όπως και για τις περισσότερες αναπηρίες είναι συγγενή ή
επίκτητα και περιλαµβάνουν οργανικά σύνδροµα (Down, τρισωµία 13), συγγενείς
πολλαπλές ανωµαλίες, προωρότητα ή νοσήµατα όπως το AIDS, τον έρπητα, την ερυθρά,
την εγκεφαλίτιδα, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τη µηνιγγίτιδα και άλλα.
Οι κύριες µέθοδοι επικοινωνίας των τυφλοκωφών ατόµων περιλαµβάνουν απτικές
προτροπές, χειρονοµίες, σύµβολα αντικειµένων, γλώσσες συµβόλων, δακτυλοανάγνωση,
Braille, ανάγνωση µεγεθυσµένων χαρακτήρων και άλλα ανάλογα µε το υπόλειµµα ακοής ή
όρασης που διαθέτει το άτοµο. 10
Οι τεχνολογικές λύσεις επίσης είναι ανάλογες των λειτουργικών ικανοτήτων του ατόµου
και περιλαµβάνουν αναγνώστες οθόνης, οµιλούντες πλοηγούς, µεγεθυντές οθόνης, και
συσκευές Braille προκείµενου το άτοµο να µπορεί να αλληλεπιδράσει µε ένα
πληροφοριακό σύστηµα. 11

2.8.3

Άτοµα µε άλλες αισθητηριακές ανεπάρκειες

2.8.3.1

Γενικά χαρακτηριστικά

Εκτός των πέντε ευρέως γνωστών βασικών αισθητηριακών συστηµάτων του ανθρώπινου
οργανισµού (όραση, ακοή, γεύση, οσµή και αφή) υπάρχουν επιπλέον ορισµένα λιγότερο
γνωστά συστήµατα που λειτουργούν σε µη συνειδητό επίπεδο και περιλαµβάνουν:
•

την αίσθηση των απτικών ερεθισµάτων που αφορά την επεξεργασία των
ερεθισµάτων διαµέσου του δέρµατος

•

την αίσθηση της κίνησης ενάντια στη βαρύτητα και της ισορροπίας, µε κύριο αγωγό
των ερεθισµάτων το έσω ους

•

την ιδιοδεκτική αισθητικότητα που αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών της
θέσης των µελών του σώµατος στο χώρο

•

την αίσθηση των εσωτερικών οργάνων όπως του καρδιακού παλµού, της πείνας, της
κατάστασης εγρήγορσης και άλλων.

10

Barbara Miles (2000). The National Information Clearinghouse On Children Who Are Deaf-Blind.
http://www.tr.wou.edu/dblink/index2.htm
11
http://www.sense.org.uk/equipment/index.html
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Οι διαταραχές της κατηγορίας αυτής µπορεί να αφορούν τις νευρολογικές διαδικασίες της
πρόσληψης, της οργάνωσης ή της απόκρισης στα ερεθίσµατα. Οι λειτουργικές επιπτώσεις
των διαταραχών αυτών µπορεί να αφορούν ακατάλληλες κινητικές, επικοινωνιακές ή
συναισθηµατικές αντιδράσεις που επηρεάζουν το επίπεδο λειτουργικότητας και
αυτονοµίας του ατόµου. Η κατηγορία αυτή αφορά πληθυσµό ατόµων που είτε από
συγγενή αίτια ή από µεταγενέστερα αίτια, όπως συνήθως κακώσεις, ατυχήµατα ή νευροαγγειακά νοσήµατα αντιµετωπίζει πολλαπλές δυσκολίες σχετιζόµενες µε την όραση, την
ακοή, την κινητικότητα, τη µάθηση, την επικοινωνία και άλλες.
2.8.3.2

Απαιτήσεις

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε µια ή πολλαπλές αισθητηριακές
ανεπάρκειες στη χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών, σχετίζονται τόσο µε τον τρόπο
χειρισµού του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, όσο και µε την αλληλεπίδραση κυρίως λόγω της
µειωµένης ή ελλιπούς λήψης και κατανόησης των παρεχοµένων πληροφοριών από το
σύστηµα. Οι παρακάτω αναφορές στις διαταραχές στην αντιληπτική διαδικασία σε
συσχετισµό µε τη χρήση και αλληλεπίδραση µε τεχνολογικά περιβάλλοντα, είναι
ενδεικτικές των απαιτήσεων των χρηστών της κατηγορίας αυτής.
Οι διαταραχές στο διαχωρισµό του ήχου, του τόνου και των άλλων ακουστικών
ερεθισµάτων επιδρούν στη µη κατανόηση των ακουστικών πληροφοριών που παρέχονται
από ένα σύστηµα κατά την αλληλεπίδραση ή στην αδυναµία κατανόησης των
πληροφοριών σε περίπτωση που οι πληροφορίες δίδονται σε περιβάλλον µε θόρυβο.
Οι διαταραχές της οπτικής αντίληψης για το διαχωρισµό και την κατανόηση των
χρωµάτων, του σχήµατος, των µεγεθών και της διάκρισης του φόντου σχετίζονται άµεσα
µε τις απαιτήσεις των χρηστών όσον αφορά την ποιότητα και τις χρωµατικές επιλογές του
γραφικού περιβάλλοντος της διεπαφής.
Οι διαταραχές στην απτική αντίληψη, για το διαχωρισµό της ποιότητας των υλικών, την
αναγνώριση των σχηµάτων, τον εντοπισµό του απτικού ερεθίσµατος, την αίσθηση της
θερµοκρασίας και της πίεσης αφορούν κυρίως τις λειτουργικές ικανότητες του ατόµου
προκειµένου να χειριστεί τις πλέον συνήθεις συσκευές εισόδου όπως το πληκτρολόγιο, το
ποντίκι και το joystick. Η κιναίσθηση και η εν τω βάθει αισθητικότητα για τον
προσδιορισµό της θέσης των µελών του σώµατος στο χώρο χωρίς οπτικό έλεγχο επίσης
σχετίζονται µε το χειρισµό του τεχνολογικού εξοπλισµού.
Οι διαταραχές στον προσανατολισµό στο χώρο και στον οπτικό διαχωρισµό της σχέσης
των αντικειµένων στο χώρο αφορούν κυρίως την κατανόηση της παρεχόµενης
πληροφορίας είτε σε επίπεδο παροχής οδηγιών είτε στη διάταξη παρουσίασης. Η
διαταραχή στον προσανατολισµό είναι µια από τις κύριες αιτίες των διαταραχών της
ανάγνωσης συµβόλων και χαρακτήρων.

2.9

Άτοµα µε δυσκολίες στην επικοινωνία

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία µπορεί να αφορούν ανεπάρκειες ή διαταραχές:
•

στην παραγωγή λεκτικών ή µη σχηµατικών ή συµβολικών µηνυµάτων, καθώς και
στη γραφή

•

στη χρήση της συζήτησης και των άλλων επικοινωνιακών τεχνικών και συσκευών
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Οι διαταραχές της επικοινωνίας µπορεί να οφείλονται σε οργανικούς ή περιβαλλοντικούς πολιτισµικούς παράγοντες. Η διεργασία της επικοινωνίας αποτελεί κάτι περισσότερο από
την απλή ανταλλαγή φωνητικών µηνυµάτων. Ο λόγος συµµετέχει στη διεργασία αυτή και
σε συνδυασµό µε τη χρήση µη λεκτικών συµβόλων, όπως οι χειρονοµίες και οι εκφράσεις,
επιτυγχάνεται η απόδοση των όσων θέλει να εκφράσει ο χρήστης στα πλαίσια µιας
αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον του. Οι απαιτήσεις των χρηστών µε δυσκολίες στην
επικοινωνία µπορούν να ενταχθούν σε δυο κατηγορίες:
•

δυσκολίες που αφορούν τη διαπροσωπική επικοινωνία, την παραγωγή και
κατανόηση της οµιλίας και των µη λεκτικών συµβολισµών και µηνυµάτων

•

δυσκολίες επικοινωνίας χρήστη – υπολογιστή

Για κάθε κατηγορία απαιτείται διαφορετική προσέγγιση προκειµένου να διερευνηθούν τα
αίτια και να επιλεγούν κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις. Στην περίπτωση της
διαπροσωπικής επικοινωνίας µε τη χρήση τεχνολογικών επικοινωνιακών συσκευών, η
φύση της µειονεξίας και των λειτουργικών ικανοτήτων του ατόµου ορίζει το πλαίσιο στο
οποίο θα πραγµατοποιηθούν οι επικοινωνιακές διεργασίες και καθορίζει το είδος των
συσκευών και λειτουργιών που θα υποστηριχθούν από τις συσκευές.
Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης χρήστη – υπολογιστή, παράγοντες που σχετίζονται
µε την παρουσίαση, την κωδικοποίηση, και τη συναισθηµατική αποδοχή και
επανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης είναι αυτοί που θα ορίσουν την
αποτελεσµατικότητα της χρήσης των τεχνολογικών συσκευών στην πραγµατοποίηση
διαφόρων καθηµερινών συναλλαγών.
Οι διαταραχές του λόγου που σχετίζονται µε την επικοινωνία µπορεί να αφορούν τόσο την
παραγωγή του λόγου, όσο και την κατανόηση των λεκτικών µηνυµάτων του οµιλητή από
τους ακροατές.
Οι διαταραχές στην παραγωγή του λόγου12 αναφέρονται σε κάθε µείωση της ικανότητας
παραγωγής οµιλίας µε λειτουργικό και κατανοητό τρόπο. Οι διαταραχές µπορεί να
αφορούν το σύνολο της οµιλίας ή επιµέρους χαρακτηριστικά της όπως ο ρυθµός ή η
ένταση και µπορεί να οφείλονται σε πλήθος αιτίων όπως, για παράδειγµα, σε διαταραχές
της ανάπτυξης που συνοδεύονται από δυσκολίες του λόγου όπως η δυσφρασία, η
δυσλαλία, η ταχυλαλία, ο τραυλισµός και άλλες, ή σε έλλειψη του νευροµυικού ελέγχου
του αρθρωτικού οργάνου (δυσαρθρίες) σε περιπτώσεις όπως η εγκεφαλική παράλυση, οι
αταξίες και άλλες. Στις επίκτητες διαταραχές της οµιλίας, περιλαµβάνονται η απώλεια της
ικανότητας για παραγωγή γλώσσας (αφασία εκποµπής) που µπορεί να προέλθει από
εγκεφαλική κάκωση ή όγκο, καθώς και η αλαλία ή η εξαιρετικά χαµηλή ένταση της φωνής
όπως στην περίπτωση της χειρουργικής αφαίρεσης του λάρυγγα. Σε ότι αφορά την
κατανόηση των λεγοµένων του οµιλητή από τους ακροατές, ο βαθµός διαταραχής ποικίλει
µέχρι αυτόν της ακατάληπτης οµιλίας.
Οι κυριότερες διαταραχές που επηρεάζουν το κινητικό σύστηµα της άρθρωσης, είναι η
εγκεφαλική παράλυση (cerebral palsy - CP), η τραυµατική εγκεφαλική βλάβη (Τraumatic
Βrain Ιnjury - ΤΒΙ) και οι εξελικτικές νευρολογικές ασθένειες (degenerative, progressive
neurological illnesses) όπως η Νόσος του Parkinson (Parkinson’s Disease), η Σκλήρυνση
κατά Πλάκας (Multiple Sclerosis - MS), η Μυϊκή ∆υστροφία (Muscular Dystrophy) και η
Αµυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS).

12

http://www.di.uoa.gr/speech/hestia/issues_bok.html
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Στις περιπτώσεις που τα κινητικά προβλήµατα οφείλονται σε νευρο-κινητικές βλάβες, τα
άτοµα συνήθως έχουν ανέπαφες τις νοητικές ικανότητές τους ή την αντίληψη του λόγου,
ειδικά στις επίκτητες διαταραχές, επειδή ο λόγος και η αντίληψη έχουν ήδη αναπτυχθεί
πλήρως πριν την εµφάνιση των προβληµάτων.
Το κύριο πρόβληµα των ΑµεΑ µε προβλήµατα στην οµιλία είναι η διαπροσωπική
επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο είτε πρόσωπο-µε-πρόσωπο, είτε αποµακρυσµένη. Τα
βοηθήµατα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ) που βασίζονται σε
συστήµατα πληροφορικής και έχουν έξοδο σε συνθετική οµιλία µπορούν είτε να
βελτιώσουν τις παραµένουσες ικανότητες για παραγωγή οµιλίας είτε να τις
αντικαταστήσουν µε εναλλακτικές. Άλλα άτοµα προτιµούν να έχουν τα βοηθήµατά τους
φορητά και παρόντα όπου βρίσκονται και οι ίδιοι. Ο πιο γνωστός χρήστης τέτοιου
συστήµατος ΕΕΕ είναι ο νοµπελίστας Stephen Hawking. Άλλοι προτιµούν να έχουν
οργανώσει ένα χώρο (π.χ., στο σπίτι τους) µε τέτοιο τρόπο που να ρυθµίζουν όλες τις
δραστηριότητές της ζωής τους από εκεί. Αυτά βέβαια αφορούν όσους δεν έχουν ανάγκη
συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση, κι αφού κατά βάση τα άτοµα
αυτά είναι νοητικά ικανά, τα συστήµατα ΕΕΕ πρέπει να ανταποκρίνονται στην ηλικία και
τις κοινωνικές τους ταυτότητες. Η σύνδεση των βοηθηµάτων επικοινωνίας στα
τηλεφωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο αποτελεί απαίτηση των ατόµων µε αναπηρία
οµιλίας.

2.10 Άτοµα µε ψυχο-διανοητικές µειονεξίες ή διαταραχές
Στην οµάδα αυτή ανήκουν άτοµα µε διαταραχές σχετικές µε τις ψυχικές και τις γενικές και
ειδικές νοητικές λειτουργίες. Η νοητική υστέρηση και ο αυτισµός εξετάζονται σε αυτή την
κατηγορία, καθώς επίσης και οι διαταραχές της ψυχικής υγείας.

2.10.1 Γενικά χαρακτηριστικά
2.10.1.1 Νοητική υστέρηση

Η νοητική υστέρηση ή ανεπάρκεια ή καθυστέρηση ορίζεται, σύµφωνα µε τον Αµερικανικό
Σύνδεσµο Νοητικής Υστέρησης, ως «παθολογική κατάσταση που εµφανίζεται στην
περίοδο της ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα κάτω από το µέσο όρο και
συνοδεύεται από µειωµένη ικανότητα προσαρµογής». Στον ορισµό αυτό πρέπει να
διευκρινιστεί ότι νοητική ικανότητα κάτω από το µέσο όρο σηµαίνει ότι το άτοµο έχει
δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 70, η περίοδος ανάπτυξης θεωρείται ότι αρχίζει από τη
σύλληψη και φτάνει ως το 16ο έτος της ηλικίας και η µειωµένη ικανότητα προσαρµογής
αφορά την ωρίµανση, τη µάθηση και την κοινωνική ένταξη του ατόµου.
Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα, γι’ αυτό και είναι
απαραίτητη η ταξινόµησή τους σε κατηγορίες, που περιλαµβάνουν όσο το δυνατό
περισσότερο οµοιογενείς περιπτώσεις. Γενικά, η σχετική βιβλιογραφία διακρίνει τρία είδη
ταξινοµήσεων: α) την κοινωνικο-ψυχολογική ταξινόµηση, β) την ταξινόµηση που αφορά
εκπαιδευτικούς σκοπούς και γ) την ιατρο-βιολογική ταξινόµηση.
Σύµφωνα µε την κοινωνικο-ψυχολογική ταξινόµηση, τα άτοµα µπορούν να διακριθούν σε
αυτά που έχουν α) ελαφρά, β) µέτρια ή µέση, γ) βαριά, ή δ) βαρύτατη νοητική υστέρηση.
Η ταξινόµηση αυτή βασίζεται στην επίδοση του ατόµου σε διάφορους τοµείς, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στις αισθητηριακές και κινητικές δεξιότητες, στη γλώσσα και
επικοινωνία, στην ικανότητα µάθησης, στο βαθµό αυτοεξυπηρέτησης και στην ικανότητα
για άσκηση κάποιου επαγγέλµατος.
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Σύµφωνα µε την ταξινόµηση που αφορά την ικανότητα για εκπαίδευση, διακρίνονται οι
εξής κατηγορίες: α) οι εκπαιδεύσιµοι, β) οι ασκήσιµοι και γ) οι ιδιώτες. Οι εκπαιδεύσιµοι
είναι η ελαφρότερη µορφή των ατόµων µε νοητική υστέρηση. Το νοητικό τους πηλίκο
κυµαίνεται µεταξύ 50 και 70. Μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να
µη θεωρούνται αναλφάβητοι και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως αυτάρκεις
πολίτες. Οι ασκήσιµοι µπορούν να κατανοούν και να χρησιµοποιούν απλό λεξιλόγιο και
απλές αριθµητικές έννοιες. Συνήθως εκπαιδεύονται σε επαγγελµατικές δεξιότητες και
συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, στο πλαίσιο των ειδικών προστατευµένων
εργαστηρίων.
Σύµφωνα µε την ιατρο-βιολογική ταξινόµηση, τα άτοµα κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε
την αιτία που προκάλεσε τη νοητική ανεπάρκεια. Τα αίτια της νοητικής ανεπάρκειας
ταξινοµούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) τα γενετικά και β) τα περιβαλλοντικά. Στην
πρώτη κατηγορία ανήκουν οι χρωµοσωµικές ανωµαλίες και οι ανωµαλίες του
µεταβολισµού. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα αίτια που επενεργούν κατά το χρόνο
της κύησης, κατά τον τοκετό, καθώς και κατά την παιδική ηλικία.
Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση είναι κυρίως άτοµα που αντιµετωπίζουν διαφόρων βαθµών
δυσκολίες στη µάθηση µε αποτέλεσµα την αδυναµία παρακολούθησης κανονικών
διαδικασιών εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν
την αρίθµηση, το γραπτό και τον προφορικό λόγο, και µπορεί να οφείλονται σε µειωµένο
νοητικό δυναµικό ή ατελή ανάπτυξη επιµέρους γνωστικών ικανοτήτων. Επίσης, δυσκολίες
µπορεί να εµφανιστούν στην επικοινωνία, στις κοινωνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες
και στις ικανότητες αυτόνοµης διαβίωσης.
2.10.1.2 Αυτισµός

O αυτισµός είναι ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή και οφείλεται σε µια βιολογική
δυσλειτουργία, στην οποία υπόκειται ο εγκέφαλος ή το κεντρικό νευρικό σύστηµα, η
ακριβής υφή της οποίας παραµένει ακόµη άγνωστη. Αποτέλεσµα του αυτισµού είναι η
ασυνήθιστη ή αντικανονική συµπεριφορά που κυµαίνεται από την απάθεια έως την
επιθετικότητα, καθώς και η αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων στην επικοινωνία και
στη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων13. Ο αυτισµός ποικίλει σε σοβαρότητα και συνήθως
γίνεται αντιληπτός µέχρι την ηλικία των 3 χρόνων. Ο αυτισµός επηρεάζει κυρίως την
ικανότητα του παιδιού να επικοινωνεί µε τους άλλους και παρότι µε κατάλληλη
υποστήριξη και θεραπεία µερικά αυτιστικά παιδιά επιτυγχάνουν ένα βαθµό ανεξαρτησίας
ως ενήλικες, σχεδόν όλα εµφανίζουν σε κάποιο βαθµό ανικανότητα επικοινωνίας και
συνεχίζουν να βρίσκουν δυσκολίες στη διαδικασία επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους εφ΄
όρου ζωής.
2.10.1.3 ∆ιαταραχές ψυχικής υγείας

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ), το 2001 οι
ψυχολογικές και νευρολογικές διαταραχές, από την κατάθλιψη έως τη νόσο του
Αλτζχάιµερ και την επιληψία, πλήττουν 400 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως και
αναµένεται να σηµειώσουν καλπάζουσα αύξηση στα επόµενα 20 χρόνια. Οι αξιωµατούχοι
του οργανισµού απέδωσαν την αύξηση των κρουσµάτων κατάθλιψης σε παράγοντες όπως
ο τρόπος ζωής των σύγχρονων ανθρώπων, η φτώχεια και η βία. Οι ψυχικές και
νευρολογικές διαταραχές πλήττουν το 11% του συνόλου των ασθενών, ενώ εκτιµάται ότι
έως το 2020 το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 14%.

13

http://www.dea.gr/autism-library.htm
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Στη χώρα µας το διευρωπαϊκό πρόγραµµα της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Παίδων “Αγία Σοφία” και του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών έδειξε πως από τα 1.627 παιδιά που προσήλθαν κατά τη διάρκεια
ενός έτους στο “Αγία Σοφία”, το 21,6% παρουσίαζε διαταραχές οµιλίας και γλώσσας, το
19% συµπεριφοράς και συναισθήµατος, και το 11,4% έντονο στρες και δυσκολία
προσαρµογής. ∆ιαταραχές στις σχολικές ικανότητες είχε το 10,5%, ενώ το 7% παρουσίαζε
διάφορα αναπτυξιακά προβλήµατα (όπως ο αυτισµός), φοβικό άγχος και άλλες αγχώδεις
διαταραχές.
Σύµφωνα επίσης µε τα στοιχεία της Μονάδας Υποστήριξης, Εµψύχωσης και
Παρακολούθησης των Φορέων Υλοποίησης «Ψυχαργώς (ΜΥΠΕΠ)», στην Ελλάδα,
νοσούν κλινικά από ψυχική νόσο περίπου 1.270.000 άτοµα - περίπου 100.000 άτοµα άνω
των 16 ετών από σχιζοφρένεια - από τα οποία το 10% πιθανότατα έχει ανάγκη ειδικών
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Οι δυσκολίες που συνήθως αντιµετωπίζουν τα άτοµα της κατηγορίας αυτής, σχετίζονται
µε την κοινωνική και επαγγελµατική τους κατάρτιση και αποκατάσταση. Αν και οι
διαταραχές που συνοδεύουν την ψυχική νόσο συνήθως δεν αφορούν τη νοηµοσύνη,
υπάρχουν περιορισµοί της λειτουργικότητας του ατόµου που µπορεί να περιλαµβάνουν:
•

διαταραχές της λειτουργίας της σκέψης και ειδικότερα των ικανοτήτων κρίσης,
αιτιολόγησης, συγκέντρωσης προσοχής και άλλων

•

µη φυσιολογική ή υπέρµετρη συµπεριφορά, όπως λογόρροια, υπερκινητικότητα,
επαναλαµβανόµενες κινήσεις, διακυµάνσεις της διάθεσης, και άλλα συµπτώµατα

•

διαταραχές της ακουστικής και οπτικής αντίληψης

•

δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην κοινωνική συνδιαλλαγή.

2.10.2 Απαιτήσεις
Ανάλογα µε το χρόνο έναρξης και τη χρονιότητα της ψυχικής νόσου, τα άτοµα της
κατηγορίας αυτής µπορεί να αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, η
επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση, καθώς και σε άλλους τοµείς σχετικούς µε
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής.
Οι απαιτήσεις των χρηστών σε αυτή την κατηγορία φαινοµενικά δεν σχετίζονται µε την
πρόσβαση στον υπολογιστή, αν και η χρήση των φάρµακων – κατά αναλογία µε µερικές
περιπτώσεις ατόµων µε νοητική καθυστέρηση - επιφέρει δυσκολίες που αφορούν την
κινητικότητα ή την επικοινωνία. Από την καθαρά επικοινωνιακή πλευρά, τα άτοµα µε
επικοινωνιακά προβλήµατα µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν σε µια από τις ακόλουθες
τρεις οµάδες, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζουν:
•

άτοµα που χρειάζονται εκφραστική γλώσσα (expressive language group)

•

άτοµα που χρειάζονται βοηθητική γλώσσα (supportive language group)

•

άτοµα που χρειάζονται εναλλακτική γλώσσα (alternative language group).

α)
Άτοµα που χρειάζονται εκφραστική γλώσσα. Στην οµάδα αυτή ανήκουν άτοµα που
έχουν αντίληψη της γλώσσας, κατανοούν τους άλλους, όµως οι ίδιοι αδυνατούν να
εκφραστούν. 'Έχουν ανάγκη από έναν τρόπο να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
β)
Άτοµα που χρειάζονται βοηθητική γλώσσα. Η οµάδα αυτή αφορά άτοµα που εν
δυνάµει µπορούν να µιλήσουν όµως η διαδικασία αυτή δεν είναι οµαλή. Μπορεί να γίνει
διάκριση σε δύο κατηγορίες: όσους παρουσιάζουν καθυστέρηση οµιλίας, και όσους
παρουσιάζουν µη κατανοητή οµιλία. Στην πρώτη κατηγορία η χρήση µιας εναλλακτικής
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µορφής επικοινωνίας θα είναι συχνά το µέσο που θα τους οδηγήσει στην απόκτηση της
γλώσσας, της κατανόησης και της εκφοράς της. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις της
κατηγορίας αυτής είναι τα παιδιά µε Αναπτυξιακά Προβλήµατα Λόγου και παιδιά µε
Σύνδροµο Dοwn. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι έχουν αναπτύξει λόγο, όµως για
διάφορες αιτίες αυτός δεν γίνεται κατανοητός. Χρειάζονται κατά συνέπεια τρόπους
επεξήγησης όσων δεν γίνονται κατανοητοί από τους ακροατές (σήµατα νοηµατικής,
γραπτά σύµβολα, κλπ).
γ)
Άτοµα που χρειάζονται εναλλακτική γλώσσα. Στην κατηγορία αυτή
περιλαµβάνονται άτοµα τα οποία αδυνατούν να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε µορφή
επικοινωνίας που πλησιάζει το συνήθη λόγο, να εκφραστούν, αλλά και να αντιληφθούν το
λόγο των άλλων. Η εναλλακτική γλώσσα αποτελεί το µόνο και δια βίου τρόπο
επικοινωνίας τέτοιων ατόµων µε το περιβάλλον τους. Η οµάδα αυτή χαρακτηρίζεται
κυρίως από τη λεγόµενη «αγνωσία» στο άκουσµα των ήχων, τους είναι δηλαδή αδύνατο
να διακρίνουν τους ήχους ως φωνητικές οντότητες που συνθέτουν λέξεις ή φράσεις, ενώ
σε ορισµένες περιπτώσεις είναι αδύνατη η διάκριση του είδους των ήχων και της
προέλευσής τους. Γενικά, στην κατηγορία αυτή ανήκουν περιπτώσεις αυτισµού ή σοβαρής
νοητικής καθυστέρησης.
Τα βοηθήµατα επαυξητικής διαπροσωπικής επικοινωνίας αποτελούν συστήµατα που
ενισχύουν ή συµπληρώνουν τις παραµένουσες (προφορικές ή γραπτές) γλωσσικές
δεξιότητες ενός ατόµου. Τα εναλλακτικά συστήµατα διαπροσωπικής επικοινωνίας
χρησιµοποιούνται από πρόσωπα χωρίς παραµένουσες ικανότητες (προφορικής ή γραπτής)
διαπροσωπικής επικοινωνίας. Και τα δύο µαζί αναφέρονται ως βοηθήµατα Εναλλακτικής
και Επαυξητικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ). Υποστηρίζουν εκτός από τις φυσικές γλώσσες και
άλλα Συµβολικά Συστήµατα Επικοινωνίας όπως τα BLISS, PCS, REBUS, PIC,
MAKATON, SIGSYS, PICSYS. Σήµερα, τα ΕΕΕ βασίζονται σε συστήµατα
πληροφορικής και παράγουν προφορικό ή γραπτό λόγο. Η σύνδεση των βοηθηµάτων
επικοινωνίας στα τηλεφωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο αποτελεί απαίτηση των ατόµων µε
γλωσσική αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό όχι µόνο θα µπορούν τα άτοµα µε γλωσσική
αναπηρία να συµµετέχουν στις υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο και το chat, αλλά και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο του παγκόσµιου
ιστού µέσω του δικού τους Συµβολικού Συστήµατος Επικοινωνίας.

2.11 Άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες
2.11.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Ο όρος µαθησιακή δυσκολία αναφέρεται στην καθυστέρηση της ανάπτυξης σε µία ή
περισσότερες λειτουργικές διαδικασίες της γλώσσας (οµιλία, ανάγνωση, γραφή), της
αριθµητικής ή άλλης µαθησιακής δραστηριότητας και η οποία είναι αποτέλεσµα
εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή συναισθηµατικής διαταραχής. Ο όρος αναφέρεται επίσης
στην αποτυχία του παιδιού να αποκτήσει µια δεξιότητα που συνδέεται µε τη σχολική
µάθηση, παρ’ όλο που οι διάφοροι παράγοντες της µάθησης είναι ικανοποιητικοί.
Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη14 για την ειδική αγωγή στη χώρα µας αναφέρεται πως:
«Μαθησιακές ∆υσκολίες» είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε µία ανοµοιογενή
οµάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και
χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή µαθηµατικών
ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτοµο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία
του κεντρικού νευρικού συστήµατος και µπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
14

http://www.dea.gr/
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Προβλήµατα σε συµπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης µπορεί να συνυπάρχουν µε τις µαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν
συνιστούν από µόνα τους µαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορεί
να εµφανίζονται µαζί µε άλλες καταστάσεις µειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική
καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηµατική διαταραχή) ή εξωτερικές επιδράσεις (όπως οι
πολιτισµικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία), δεν είναι το άµεσο
αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων .
Οι διαταραχές στη µάθηση µπορεί να αφορούν τις παρακάτω κύριες κατηγορίες:
•

διαταραχές του προφορικού λόγου, όπου περιλαµβάνονται οι διαταραχές στην
παραγωγή και ακρόαση λεκτικών µηνυµάτων

•

διαταραχές του γραπτού λόγου, που αφορούν την ανάγνωση, τη γραφή και το
συλλαβισµό

•

διαταραχές της αρίθµησης, που αφορούν τη µάθηση και χρήση των αριθµών και των
αριθµητικών εννοιών

•

διαταραχές της λογικής της οργάνωσης και γενίκευσης, δηλαδή των σκέψεων και
ιδεών.

2.11.2 Απαιτήσεις
Τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από δυσκολίες που ανήκουν σε µια ή
περισσότερες από τις προαναφερόµενες κατηγορίες. Χαρακτηριστική µορφή των
µαθησιακών δυσκολιών είναι η δυσλεξία, µια ειδική µαθησιακή αδυναµία στο χώρο της
ανάγνωσης και της ορθής γραφής που εκδηλώνεται µε παρατεταµένα λάθη στην
ανάγνωση. Τα χαρακτηριστικά λάθη που παρατηρούνται στην ανάγνωση, στη γραφή και
στην οµιλία των δυσλεξικών παιδιών είναι οι αναγραµµατισµοί, οι παραλείψεις, οι
αλλοιώσεις κ.α. Τα δυσλεξικά παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν σωστά µετά από
συστηµατική ατοµική αγωγή, ωστόσο η επίδοσή τους παραµένει κατώτερη απ’ αυτή που
αρµόζει στη βιολογική και νοητική τους ηλικία. Άλλη σοβαρή µαθησιακή δυσκολία είναι
η δυσαριθµησία, όπου το άτοµο συναντά δυσκολίες στην κατανόηση και χρήση των
αριθµών και των αριθµητικών εννοιών. Η δυσγραφία σχετίζεται µε τη δυσκολία του
ατόµου να παράγει γραπτά σύµβολα χωρίς πάντα την εµφανή ύπαρξη διαταραχών στη
λεπτή κινητικότητα. Τέλος, υπάρχουν µορφές µαθησιακών δυσκολιών που αφορούν
εξειδικευµένα χαρακτηριστικά του ατόµου και µπορεί να είναι:
•

δυσκολία στον προσανατολισµό, στην αίσθηση του χώρου και του χρόνου

•

δυσκολία στην αντίληψη της διαδοχής και της αλληλουχίας

•

δυσκολία στην οργάνωση της µελέτης, της εργασίας και του χρόνου τους

•

δυσκολία στην τήρηση του προγράµµατος

•

έλλειψη ενδιαφέροντος για τη γραπτή πληροφορία γενικά.

Στη χρήση και αλληλεπίδραση µε τεχνολογικές εφαρµογές για την κατηγορία αυτή,
προβλήµατα εντοπίζονται στη χρήση συσκευών επικοινωνίας σε ιδιωτικούς και δηµόσιους
χώρους (συµβατικά, ασύρµατα, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές συσκευές για µετάδοση
ήχου και εικόνας), στη χρήση προσωπικών υπολογιστών (PCs, notebooks, PDAs), σε
υπηρεσίες διαδικτύου, στο ηλεκτρονικό εµπόριο, κτλ.
Στις τεχνολογίες που προσφέρονται για την αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών
περιλαµβάνονται οι εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου, τα συστήµατα ανάγνωσης
διεπαφής, λογισµικό για την οργάνωση των ιδεών, ειδικό εκπαιδευτικό λογισµικό,
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εφαρµογές πρόβλεψης των ενεργειών του χρήστη, οµιλούσες αριθµοµηχανές, και άλλες. Η
υποστηρικτική τεχνολογία στην περίπτωση των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες
προσφέρει κυρίως τη δυνατότητα στο χρήστη να επιδείξει τις νοητικές του ικανότητες και
γνώσεις και να µετέχει επιτυχώς σε εκπαιδευτικές ή άλλες καθηµερινές διαδικασίες.

2.12 Άτοµα της τρίτης ηλικίας
2.12.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Το γήρας σχετίζεται µε τη µείωση της ενεργητικότητας και των σωµατικών ικανοτήτων
του ατόµου. Η ηλικία των 65 ετών θεωρείται το βιολογικό όριο της γήρανσης, ηλικία µετά
την οποία το ποσοστό των προβληµάτων υγείας αυξάνει σηµαντικά, ενώ µετά την ηλικία
των 85 οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έντονα αισθητηριακά και κινητικά προβλήµατα
(Heikkinen, E.&al.1990, 1., Svanborg, A. 1988, 3-16.). Τα ηλικιωµένα άτοµα αποτελούν
ένα σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνίας αν και συχνά βρίσκονται στο περιθώριο της
κοινωνικής ζωής είτε επειδή οι ίδιοι το επέλεξαν είτε επειδή η κοινωνία τους το επέβαλε.
Το γήρας επιφέρει φυσιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές στη ζωή του
ατόµου και επηρεάζει ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται µε:
•

τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή κ.λ.π.)

•

την κίνηση και ιδιαίτερα µε την ακρίβεια και την αντοχή στις κινήσεις

•

τη µνήµη και άλλες γνωστικές λειτουργίες

•

τη µάθηση

Τα ηλικιωµένα άτοµα συχνά αντιµετωπίζουν δυσκολίες ως προς λειτουργίες όπως το να:
•

σκέφτονται και ενεργούν γρήγορα

•

κατανοούν και αποκωδικοποιούν δυσνόητους διάλογους

•

εκτελούν δύο ενέργειες ταυτόχρονα

•

συλλέγουν την πληροφορία που χρειάζονται, όταν την χρειάζονται

•

εστιάζουν την προσοχή τους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

2.12.2 Απαιτήσεις
Η χρήση των προϊόντων τεχνολογίας µπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των
ηλικιωµένων, αλλά παράλληλα µπορεί να δηµιουργήσει και συνθήκες αποκλεισµού από τη
χρήση των νέων τεχνολογιών στην ΚτΠ. Τα περισσότερα υπολογιστικά συστήµατα
σχεδιάζονται και υλοποιούνται έτσι, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν κυρίως από
νεαρά, ενήλικα και υγιή άτοµα χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα προβλήµατα
προσβασιµότητας που µπορεί να αντιµετωπίζουν τα ηλικιωµένα άτοµα. Κατά την
αλληλεπίδραση µε ένα πληροφοριακό σύστηµα, τα ηλικιωµένα άτοµα συχνά
δυσκολεύονται να:
•

αντιληφθούν ή και κατανοήσουν τις πληροφορίες που παρέχονται από τη διεπαφή

•

αποµνηµονεύσουν και αυτοµατοποιήσουν νέες διαδικασίες.

Επίσης, εξαιτίας της εµφάνισης διαταραχών στην όραση, τα ηλικιωµένα άτοµα που
ενδιαφέρονται ή είναι αναγκαίο να χρησιµοποιήσουν τις συσκευές νέας τεχνολογίας
συναντούν ορισµένες δυσκολίες, π.χ., µικρά πλήκτρα (εισόδου) µε δυσδιάκριτους
χαρακτήρες, αναγραφόµενες οδηγίες χρήσης σε ξένη γλώσσα, πολυπλοκότητα χρήσης,
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λειτουργικότητα που «θυσιάζεται» υπέρ της αισθητικής σχεδίασης (design) του προϊόντος,
κλπ. Το ίδιο πρόβληµα συναντάται και στην πρόσβαση σελίδων του διαδικτύου, όπου οι
ηλικιωµένοι, όπως και οι υπόλοιποι χρήστες µε προβλήµατα όρασης δεν µπορούν να
διαβάσουν τις ιστοσελίδες καθώς οι γραµµατοσειρές είναι ιδιαίτερα µικρές ή τα χρώµατα
είναι τέτοια που καθιστούν δυσανάγνωστο το περιεχόµενό τους.
Για τα ηλικιωµένα άτοµα που έχουν διαταραχές στην ακοή, το πρόβληµα εντοπίζεται στο
γεγονός ότι δεν µπορούν να ακούσουν τα ηχητικά µηνύµατα που παράγονται από τις
συσκευές, όπως είναι διάφορα σήµατα κινδύνου ή σήµατα για την απόσπαση της
προσοχής και ηχητικά µηνύµατα πληροφόρησης, ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας.
Οι ηλικιωµένοι που αντιµετωπίζουν µυοσκελετικές ανωµαλίες, δυσκολεύονται τόσο στην
πρόσβαση όσο και στο χειρισµό των συσκευών και αντικειµένων νέας τεχνολογίας. Τα
ηλικιωµένα άτοµα συνήθως µετακινούνται µε δυσκολία, και δεν έχουν ακρίβεια στις
ενέργειές τους, για παράδειγµα, στο να χρησιµοποιήσουν το ποντίκι του υπολογιστή ή
άλλες συσκευές που έχουν µικρά σε µέγεθος πλήκτρα.
Οι νόσοι επίσης της τρίτης ηλικίας που επηρεάζουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες µνήµης
και µάθησης, προκαλούν δυσκολίες στη χρησιµοποίηση προϊόντων τα οποία έχουν
πολύπλοκη διεπαφή. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στις διεργασίες που απαιτούν
γνωστική επεξεργασία όπως η χρησιµοποίηση της µνήµης και η αδιάσπαστη προσοχή του
χρήστη. Για παράδειγµα, κατά την πλοήγηση στις σελίδες του διαδικτύου, τα ηλικιωµένα
άτοµα δυσκολεύονται να βρουν τη ζητούµενη πληροφορία, όταν για την εύρεσή της
απαιτείται µεγάλος αριθµός βηµάτων.

2.13 ∆ηµογραφικά δεδοµένα και κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ
των ΑµεΑ
Στο τµήµα αυτό του κεφαλαίου εξετάζεται συνοπτικά το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ
των ΑµεΑ, µέσω αναφορών στα διαθέσιµα δηµογραφικά δεδοµένα και σε µελέτες που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν. Για το σκοπό αυτό, γίνεται αναφορά
τόσο σε δεδοµένα που αφορούν τα διάφορα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και
σε δεδοµένα που αφορούν τον πληθυσµό ΑµεΑ της χώρας µας.

2.13.1 Στοιχεία σε επίπεδο κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα στατιστικά στοιχεία που εµφανίζει κάθε χώρα για τα ΑµεΑ, παρουσιάζουν
αποκλείσεις, αλλά γενικά κυµαίνονται από 8% ως 15% του πληθυσµού. Στον Πίνακα 9
παρουσιάζονται τα συνολικά ποσοστά όλων των κατηγοριών αναπηριών από εννέα χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπως τα ορίζει κάθε χώρα. Η διαφορά προκύπτει από το
γεγονός ότι σε κάθε χώρα οι διάφορες Βλάβες ή Ανικανότητες δεν είναι ταξινοµηµένες µε
έναν κοινό τρόπο. Στον Πίνακα 10 αναφέρονται κάποια σχετικά κοινώς αποδεκτά
στοιχεία, καθώς και ενδεικτικά ποσοστά που παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
τις διάφορες κατηγορίες αναπηριών.
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Πίνακας 9. Ποσοστό ΑµεΑ σε εννέα χώρες της Ε.Ε. (Πηγή: EUROSTAT)
(■ % όλου του πληθυσµού και ■ % του πληθυσµού από 15-64 ετών)

Πίνακας 10. Ποσοστά ΑµεΑ στο γενικό πληθυσµό στην Ε.Ε. (Πηγή: EUROSTAT)
Άτοµα µε Αναπηρία:

%

Κινητικότητας
Χρήστες αµαξιδίου

0.4

∆εν µπορούν να βαδίσουν χωρίς βοήθηµα

5.0

∆εν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα δάκτυλα ή τον καρπό

0.3

∆εν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα βραχίονα

0.1

Μειωµένη ισχύς

2.8

Μειωµένος συντονισµός

1.4

Οµιλίας

0.3

∆ιανοητική
Γλωσσική αναπηρία

0.7

∆υσλεξία

3.1

Νοητική υστέρηση

3.8

Ακοής
Κώφωση

0.1

Βαρηκοΐα

10.0

Όρασης
Τύφλωση

0.1

Χαµηλή όραση

1.5
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Η κατανοµή των αναπήρων ανά ηλικία στην Ευρώπη παρουσιάζεται στην Εικόνα 3, σε
σχέση µε την κατανοµή του πληθυσµού στις ίδιες ηλικιακές οµάδες. Από το σχήµα
προκύπτει η αύξηση του ποσοστού των αναπήρων στους ηλικιωµένους (65+). Αυτό
γίνεται περισσότερο εµφανές από τα δεδοµένα της Εικόνα 4 που δίνει την κατανοµή των
αναπήρων ως συνάρτηση της ηλικίας στις ΗΠΑ. Στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης,
όπου ο συνολικός πληθυσµός υπολογιζόταν το 1995 σε 800 εκατοµµύρια ανθρώπους,
υπήρχαν περίπου 100 εκατοµµύρια ηλικιωµένοι και 50 εκατοµµύρια άτοµα µε κάποια
αναπηρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT του 1992, οι
ηλικιωµένοι υπολογίζονταν σε 77 εκατοµµύρια και τα ΑµεΑ σε 43 εκατοµµύρια. Σύµφωνα
µε προβλέψεις, το ποσοστό των ηλικιωµένων θα αυξάνεται συνεχώς τα επόµενα χρόνια
(Εικόνα 5), ώστε το έτος 2020 ο ένας στους τέσσερις να είναι ηλικιωµένος στην ΕΕ. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την κατανοµή των αναπήρων σε συνάρτηση µε την
ηλικία, θα έχει ως αποτέλεσµα την αναµενόµενη αύξηση του συνολικού αριθµού των
αναπήρων.
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Εικόνα 3. Κατανοµή αναπηριών ανά ηλικία (Ευρώπη) (Πηγή: EUROSTAT)
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Εικόνα 4. Κατανοµή αναπηριών ανά ηλικία (ΗΠΑ) (Πηγή: EUROSTAT)
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Εικόνα 5. Πρόβλεψη ποσοστού ηλικιωµένων στην Ε.Ε. (Πηγή: EUROSTAT, 1992)

2.13.2 Στοιχεία για την Ελλάδα
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια επισκόπηση των διαθέσιµων δεδοµένων, ταξινοµηµένων
σε δύο επίπεδα: (i) το συνολικό πληθυσµό των ΑµεΑ σε εθνικό επίπεδο, και (ii)
εξειδικευµένες µελέτες που εστιάζουν σε επιµέρους θέµατα, όπως γεωγραφική κατανοµή
των ΑµεΑ ανά περιφέρεια ή ΑµεΑ στην εκπαίδευση, κλπ. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της
επισκόπησης δεν είναι να παρουσιάσει εµπεριστατωµένες έρευνες µιας και αυτές, κατά
γενική αποδοχή, δεν υφίστανται, αλλά να καταγράψει τις τάσεις που έχουν διαµορφωθεί
κατά τη διάρκεια της περασµένης δεκαετίας και οι οποίες σε µεγάλο βαθµό σηµατοδοτούν
το σηµείο εκκίνησης για περαιτέρω δράσεις σήµερα, µιας και η υφιστάµενη κατάσταση
(µε εξαίρεση ενδεχοµένως τα δηµογραφικά δεδοµένα) παραµένει αµετάβλητη.

2.13.3 Το εθνικό επίπεδο: Η εθνική απογραφή του έτους 1991
Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής του πληθυσµού των ΑµεΑ στη χώρα µας αποτέλεσε η
Γενική Απογραφή Πληθυσµού και Κατοικιών της ΕΣΥΕ του έτους 1991, όπου για πρώτη
φορά χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικό έντυπο που αφορούσε τη συλλογή στοιχείων για ΑµεΑ.
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αφορούσαν τόσο τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που
κατοικούν στο σπίτι µε τις οικογένειές τους, όσο και τα άτοµα που κατοικούν σε κέντρα
και ιδρύµατα π.χ. κέντρα ηµερήσιας φροντίδας, νοσοκοµεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα για
ΑµεΑ. Το έντυπο σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε η πληροφορία που συλλέχθηκε να
καλύπτει όλους τους τύπους αναπηρίας, ηλικιακές οµάδες, φύλα, γεωγραφική περιοχή.
Ωστόσο, και αυτά τα δεδοµένα παρουσιάζουν προβλήµατα, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί σε
προηγούµενες µελέτες (Κottaridi, et al., 1998).
Από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθµός ΑµεΑ στην
Ελλάδα ανέρχεται στα 267.003 άτοµα, εκ των οποίων τα 232.571 έχουν καταγραφεί ως
µέλη νοικοκυριών και τα 34.432 ως διαβιούντες σε συλλογικές κατοικίες κατά τη χρονική
στιγµή της διεξαγωγής της απογραφής. Περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων, όπως
καταγράφονται στη µελέτη των Μπαλούρδου, Χρυσάκη, Σούλη και Υφαντόπουλου
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(Balourdos et al., 1999), καταδεικνύει επιπλέον συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα προκύπτουν
τα ακόλουθα.
•

Όσον αφορά το νοσολογικό φάσµα των ΑµεΑ που διαβιούν σε νοικοκυριά,
διαπιστώνεται ότι το 42% είναι χρόνια πάσχοντες (28,31% καρδιοπαθείς, 1,89%
καρκινοπαθείς,
2,32%
νεφροπαθείς,
1,98%
ρευµατοπαθείς,
0,93%
αρτηριοσκληρωτικοί και 6,49% πάσχουν από εγκεφαλοπάθεια).

•

Οι υπόλοιποι είναι κινητικά ανάπηροι (13,2%) ή πάσχουν από αναπηρία των
αισθητηρίων οργάνων (7,6%), πνευµατική αναπηρία (6%) ή από άλλη πάθηση ή
αναπηρία (ακατάτακτο υπόλοιπο: 29,4%).

•

Επίσης, σηµειώνεται ότι το νοσολογικό φάσµα των ανδρών ΑµεΑ διαφοροποιείται
ελάχιστα από το αντίστοιχο των γυναικών. Οι άνδρες εµφανίζουν ελαφρώς
µικρότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων απ’ ότι οι γυναίκες (40,9% σε σχέση µε
43,2%) και, αντίστοιχα, ελαφρώς µεγαλύτερα ποσοστά αναπηρίας απ’ ότι οι
γυναίκες (βλέπε Πίνακα 11).

Τέλος, διαπιστώνεται ότι οι νεώτερες ηλικίες εµφανίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό
προβλήµατα υγείας συναφή µε την αναπηρία σε σχέση µε τα ΑµεΑ µεγαλύτερης ηλικίας
(βλέπε Πίνακα 12).
Πίνακας 11. Κατανοµή πληθυσµού ΑµεΑ βάσει είδους νοσήµατος και φύλου (%)
(Πηγή: Balourdos et al., 1999)
Νόσος / πάθηση

Σύνολο (%) Άνδρες (%) Γυναίκες (%)

Καρδιοπάθειες

28.31

28.38

28.23

Καρκίνος

1.89

1.57

2.25

Νεφροπάθειες

2.32

2.24

2.43

Ρευµατισµοί

1.98

1.14

2.97

Αρτηριοσκλήρωση

0.93

0.69

1.22

Εγκεφαλοπάθειες

6.49

6.88

6.04

Κινητικές αναπηρίεςl

13.2

14.2

12.1

Αισθητηριακές αναπηρίες

7.6

7.7

7.5

Νοητικές αναπηρίεςl

6

6.4

5.5

Άλλη νόσος / πάθηση

29.4

29.1

29.7

Μη δηλωµένη

1.8

1.7

1.9

Σύνολο (ποσοστό, %)

100.00

100.00

100.00

Συνολικός αριθµός (N)

232,194

125,373

106,821

Είναι προφανές ότι, σ’ αυτή την περίπτωση, ο προσανατολισµός των προγραµµάτων
κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα ο σχεδιασµός κοινωνικών υποδοµών για την κάλυψη
των αναγκών και τη στήριξη των ΑµεΑ πρέπει να λαµβάνει υπόψη την προαναφερθείσα
διαφοροποίηση στη διάρθρωση του νοσολογικού φάσµατος των ΑµεΑ κατά οµάδες
ηλικιών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο που προκύπτει, είναι ότι τόσο στην περίπτωση των
ΑµεΑ που διαβιούν σε νοικοκυριά όσο και σε εκείνη των ΑµεΑ που διαβιούν σε
συλλογικές κατοικίες, η ηλικία των χρονίως πασχόντων είναι µεγαλύτερη από την ηλικία
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των αναπήρων των αντιστοίχων κατηγοριών. Όπως δείχνει η περαιτέρω ανάλυση των εν
λόγω στοιχείων κατά φύλο, οι γυναίκες µε ειδικές ανάγκες είναι µεγαλύτερης ηλικίας απ’
ότι οι άνδρες µε ειδικές ανάγκες, είτε αυτοί διαβιούν σε νοικοκυριά είτε σε συλλογικές
κατοικίες, τόσο στην περίπτωση των χρονίως πασχόντων όσο και σε εκείνη των αναπήρων
(βλέπε Πίνακα 12).

∆ΙΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ΣΕ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

∆ΙΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ΣΕ
ΜΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
(ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

Πίνακας 12. Κατανοµή πληθυσµού ΑµεΑ βάσει ηλικίας, φύλου, είδους νοσήµατος, και κατηγορίας διαµονής
(Πηγή: Balourdos, et al., 1999)
Ηλικία
26 - 50
51+
(%)
(%)

0 - 10
(%)

11 - 25
(%)

0.6
0.5

1.5
1.2

11.4
8.0

Σύνολο
Αναπηρίες
Άνδρες
Γυναίκες

0.5

1.4

1.7
1.6

Σύνολο
Χρόνια νοσήµατα
Άνδρες
Γυναίκες

Χρόνια νοσήµατα
Άνδρες
Γυναίκες

Σύνολο
Αναπηρίες
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Σύνολο
(%)

Σύνολο
(N)

86.5
90.4

100
100

51,313
46,115

9.8

88.3

100

97,428

8.5
6.5

24.7
18.9

65.2
72.9

100
100

74,060
60,706

1.7

7.6

22.1

68.7

100

134,766

1.7
1.1

9.8
4.2

24.6
14.1

63.9
80.7

100
100

15,282
16,419

1.4

6.9

19.1

72.6

100

31,701

2.4
1.5

13.7
7.7

28.9
15.6

55.0
75.1

100
100

7,903
8,468

1.9

10.6

22.1

65.4

100

16,371

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι, από τα διαθέσιµα δεδοµένα αλλά και από τις προτάσεις
άλλων µελετητών, ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την exante αξιολόγηση των µέτρων κοινωνικής πολιτικής, είναι η γεωγραφική - χωροταξική
κατανοµή των οµάδων στόχων. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην
περίπτωση σχεδιασµού µέτρων ανάπτυξης και βελτίωσης κοινωνικών υποδοµών λόγω της
διαπιστωµένης άνισης γεωγραφικής κατανοµής της εν γένει προσφοράς κοινωνικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα. Εξάλλου, ένα µεγάλο µέρος των κοινωνικο-οικονοµικών
ανισοτήτων στην Ελλάδα οφείλεται στις διαπεριφερειακές ανισότητες και κυρίως στις
ανισότητες που υπάρχουν ανάµεσα στην πόλη και στο χωριό από τη µια µεριά, και στην
Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα από την άλλη.

2.13.4 Μελέτες βασισµένες σε δείγµατα του πληθυσµού των ΑµεΑ
Πέραν της απογραφής σε εθνικό επίπεδο, έχουν κατά το παρελθόν πραγµατοποιηθεί
µελέτες µε στόχο την κατανόηση εξειδικευµένων θεµάτων που αφορούν συγκεκριµένες
οµάδες του πληθυσµού µε ειδικές ανάγκες σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντες
χώρους. Τα αποτελέσµατα ορισµένων από αυτές τις εργασίες παρουσιάζονται συνοπτικά
παρακάτω µε σκοπό να καταδείξουµε το επίπεδο της γνώσης που είναι ευρέως διαθέσιµη
και αφορά τα ΑµεΑ στη χώρα µας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένες από τις µελέτες που
αναφέρονται, δεν είναι άµεσα συσχετιζόµενες µε το θεµατικό αντικείµενο της παρούσας
Μελέτης. Ωστόσο, βοηθούν να αποσαφηνιστούν θέµατα τα οποία άπτονται αλλά δεν
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αποτελούν θεµατικές προτεραιότητες της παρούσας Μελέτης, όπως πτυχές από την
κοινωνική διάσταση της αναπηρίας στην Ελλάδα, η αναπηρία σε συγκεκριµένες ηλικιακές
οµάδες, κλπ. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται µια προσπάθεια για συνολικότερη και
πληρέστερη θεώρηση του θέµατος των ΑµεΑ στην Ελλάδα, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη
διασφάλιση της εγκυρότητας των προτάσεων που θα αναπτυχθούν στα επόµενα κεφάλαια
της Μελέτης, και κυρίως στο Κεφάλαιο 8 «Καθολική πρόσβαση και ευχρηστία στην ΚτΠ:
προοπτική και κατευθύνσεις για την Ελλάδα».
2.13.4.1 Το ανάπηρο παιδί στην εκπαίδευση

Η µελέτη αυτή αποτελεί µέρος του διακρατικού ερευνητικού προγράµµατος “Παιδιά µε
Αναπηρίες και οι Οικογένειές τους σε Χώρες της Μεσογείου” µεταξύ µεσογειακών
χωρών, µε κέντρο συντονισµού το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας
(INSERM) στο Παρίσι. Οι συµµετέχοντες ελληνικοί φορείς ήταν το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού. Ο γενικός σκοπός του προγράµµατος ήταν η µελέτη της παροχής φροντίδας από
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από την οικογένεια στα παιδιά µε αναπηρίες,
ο εντοπισµός των δυσλειτουργιών του υπάρχοντος συστήµατος φροντίδας και η υποβολή
προτάσεων για βελτίωση της κατάστασης στις συµµετέχουσες χώρες. Οι χώρες που
συµµετείχαν ήταν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Τυνησία, οι οποίες διαφέρουν ως προς το
δηµογραφικό και οικονοµικό πλαίσιο, αλλά έχουν πολλά κοινά σηµεία όσον αφορά το
σύστηµα της κοινωνικής προστασίας και τις στρατηγικές φροντίδας για τα παιδιά µε
αναπηρίες, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία του ρόλου της οικογένειας στην παροχή της
φροντίδας.
Για τη χώρα µας, η µελέτη διεξήχθη στην περιοχή της Αττικής κατά την περίοδο 19971999 και αφορούσε παιδιά ηλικίας 0-18 ετών µε κινητικές, νοητικές ή αισθητηριακές
αναπηρίες. Τα θέµατα τα οποία µελετήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
•

ειδικές υπηρεσίες και ιδρύµατα για παιδιά µε αναπηρίες στην περιοχή της Αττικής

•

διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες για παιδιά µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια
φροντίδα υγείας

•

οικογένειες µε παιδιά µε αναπηρίες στην περιοχή της Αττικής: ποιοτική µελέτη

Τα αποτελέσµατα της µελέτης δηµοσιεύθηκαν στην αγγλική γλώσσα ως ΕΚΚΕ Working
Paper 1998/1. Στοιχεία από τη µελέτη για την παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών
υπηρεσιών δηµοσιεύθηκαν στο ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ, 2000, 63:258-261. Επίσης, σχετικά µε τα
επιµέρους θέµατα που αφορούσαν το διακρατικό πρόγραµµα (των Υπηρεσιών και των
Οικογενειών) υπήρξαν εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στο Παρίσι, στο
Λονδίνο και στην Αθήνα.
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή του υλικού από τις υπηρεσίες και τα
ιδρύµατα (Ν=35) που προσφέρουν φροντίδα στα παιδιά αυτά ήταν προσωπική συνέντευξη
µε ένα εκτενές ερωτηµατολόγιο κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων, ενώ για τις
οικογένειες (Ν=105), χρησιµοποιήθηκε η ανοικτή, ηµικατευθυνόµενη συνέντευξη.
Χρησιµοποιήθηκαν επίσης στοιχεία για κάθε παιδί που εξυπηρετούσαν τα κέντρα.
Επιπλέον κατατέθηκαν από τους παιδονευρολόγους των παιδιατρικών νοσοκοµείων οι
απόψεις και η εκτίµηση της κατάστασης για την εξυπηρέτηση αυτών των παιδιών στην
τριτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Από τα ευρήµατα διαπιστώθηκαν τα εξής: Όσον αφορά τα ιδρύµατα και τις υπηρεσίες,
υπάρχουν βασικές αδυναµίες στο σύστηµα φροντίδας για παιδιά µε αναπηρίες και
συγκεκριµένα: ανεπαρκής εξειδικευµένη φροντίδα για τον τύπο και το βαθµό αναπηρίας
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τόσο από την πλευρά εξειδικευµένου προσωπικού όσο και από την πλευρά κατάλληλων
και σύγχρονων εγκαταστάσεων, ανεπαρκής υποστήριξη και εποπτεία από το κράτος,
κάλυψη αναγκών για φροντίδα από ιδιωτικά κέντρα µε προγράµµατα άγνωστης ποιότητας
και επιστηµονικής βάσης. Η αντιµετώπιση του ανάπηρου παιδιού επικεντρώνεται στην
αναπηρία και κυρίως στην βιοϊατρική της πλευρά. ∆εν υπάρχει επαρκές προσωπικό
κατάλληλο για ολιστική φροντίδα που συµπεριλαµβάνει την αντιµετώπιση ψυχολογικών,
κοινωνικών, αναπτυξιακών αναγκών, καθώς και αναγκών ψυχαγωγίας και παιδείας. Όσον
αφορά τις οικογένειες, η ερµηνεία της έννοιας της αναπηρίας διαφέρει µεταξύ του κοινού.
Η γενική στάση απέναντι στην κοινωνική ενσωµάτωση των παιδιών µε αναπηρίες είναι
αρνητική, κυρίως για τα παιδιά µε νοητική υστέρηση. Οι γονείς µε ανάπηρο παιδί
παραπονούνται για αρνητική στάση από την πλευρά της κοινωνίας, για κοινωνικά και
φυσικά εµπόδια, για έλλειψη πληροφόρησης, για ανεπαρκή επιστηµονική καθοδήγηση και
υποστήριξη, για προβλήµατα επικοινωνίας και σχέσεων µε τους επαγγελµατίες υγείας, για
µη έγκαιρη διάγνωση και παρέµβαση και ζητούν υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Τους
απασχολεί το µέλλον του παιδιού όταν εκείνοι θα λείψουν, καθώς οι οικογενειακοί δεσµοί
χαλαρώνουν και η παραδοσιακή λειτουργία της οικογένειας αλλάζει. Ζητούν τη
δραστηριοποίηση του κράτους, προκειµένου να καλύψει τις αυξανόµενες ανάγκες που
σήµερα επωµίζονται οι ίδιοι οι γονείς.
Τέλος, όπως σηµειώνουν οι µελετητές, στην πορεία της µελέτης, διαπιστώθηκαν σοβαρές
ελλείψεις και ανεπάρκεια των καταγραφών όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα ιδρύµατα που
προσφέρουν φροντίδα σε παιδιά µε αναπηρίες. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έκδοση
"Ειδικές Υπηρεσίες και Ιδρύµατα για Παιδιά 0-18 Ετών µε Κινητικά, Νοητικά και
Αισθητηριακά Προβλήµατα. Περιοχή Αττικής", ΕΚΚΕ - Ινστιτούτο Κοινωνικής
Πολιτικής, Αθήνα 2000, που περιλαµβάνει στοιχεία από µία βάση δεδοµένων που
δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Η έκδοση αυτή είναι ένας εύχρηστος, δηλαδή
σύντοµος και ταυτόχρονα ενηµερωτικός κατάλογος για κάθε ενδιαφερόµενο, όπως το
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τους επαγγελµατίες υγείας, τους κοινωνικούς
λειτουργούς και τους γονείς.
2.13.4.2 Υποστήριξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες στη βρεφονηπιακή ηλικία

Το θέµα της αντιµετώπισης των ειδικών αναγκών των παιδιών σε βρεφονηπιακή ηλικία
στην Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά ένα αντικείµενο το οποίο έχει µελετηθεί ελάχιστα. Η
σχετική βιβλιογραφία είναι σχεδόν ανύπαρκτη µε εξαίρεση την πρόσφατη µελέτη των
Πολυζώη και Πολυχρονοπούλου που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Μέντορας το 2000
(Πολυζώη και Πολυχρονοπούλου, 2000). Η µελέτη αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
συνολικότερης εργασίας των µελετητών µε στόχο την εκτενή εξέταση του µοντέλου της
ειδικής τάξης ως εκπαιδευτικής καινοτοµίας στην Ελλάδα. Για το σκοπό της έρευνας,
διενεργήθηκαν από τους µελετητές εκτενείς συνεντεύξεις το Μάρτιο και τον Απρίλιο του
1997 µε ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας, µε µέλη
της Ελληνικής Βουλής, προέδρους εθνικών οργανώσεων και συλλόγων γονέων,
πανεπιστηµιακούς ερευνητές, µέλη δικηγορικών συλλόγων, διευθυντές ηµερήσιων
κέντρων, γονείς, εκπαιδευτικούς, µαθητές και σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής.
Επίσης, επιλέχθηκαν 55 τυχαία κέντρα ηµερήσιας µέριµνας της ευρύτερης περιοχής της
Αθήνας, προκειµένου να µελετηθεί η έκταση στην οποία τα κέντρα αυτά παρέχουν
υπηρεσίες στήριξης σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες και αν ακόµα υπάρχει µια συλλογική
επιθυµία για αλλαγή ανάµεσα στο προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, τους γονείς και τους
υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο.
Τα συµπεράσµατα της έρευνας κατέδειξαν σειρά αποτελεσµάτων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά βρεφικής, νηπιακής και πρώτης παιδικής ηλι-
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κίας παραµένουν αβοήθητα σε επικίνδυνα µεγάλο βαθµό, στην πιο κρίσιµη περίοδο της
εξέλιξής τους15. Τα 55 ηµερήσια κέντρα της µελέτης παρουσιάζουν εγγραφή 3.003
παιδιών, εκ των οποίων, µόνο τα 76 αναγνωρίστηκαν από τους διευθυντές των κέντρων ως
παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει µόνο το 2,5% της συνολικής
εγγραφής παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, ενώ είναι γνωστό ότι το
10% τουλάχιστον του πληθυσµού παρουσιάζει προβλήµατα στη µάθηση ή στη
συµπεριφορά. Κατά τη γνώµη των µελετητών, το χαµηλό ποσοστό παιδιών µε ειδικές
ανάγκες µέσα στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, έτσι όπως αυτό εντοπίζεται από τους
διευθυντές των ηµερήσιων κέντρων, οφείλεται σε δύο λόγους: (α) Στο γεγονός ότι οι
παιδικοί σταθµοί δεν δέχονται παιδιά µε µέτριες και σοβαρές αναπηρίες και (β) ότι οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να εντοπίσουν και να
αναγνωρίσουν παιδιά µε ελαφρά προβλήµατα όπως είναι ορισµένες µορφές
συναισθηµατικής διαταραχής, ελαφράς νοητικής υστέρησης, βαρηκοΐας κ.ά.
Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι οι πιο συνηθισµένες κατηγορίες ειδικών
αναγκών που συναντώνται στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς περιλαµβάνουν
γλωσσικές δυσκολίες, ελαφρά προβλήµατα συµπεριφοράς και νοητική υστέρηση, που
αντιπροσωπεύουν το 75% των ειδικών περιπτώσεων που εντοπίστηκαν στα κέντρα τα
οποία µελετήθηκαν, ενώ παιδιά µε σοβαρές αναπηρίες αποτελούν µόνον το 6% του
σχετικού δείγµατος. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι κατά την τελευταία πενταετία, το ¼
περίπου των κέντρων αρνήθηκε να δεχθεί παιδιά µε σοβαρές σωµατικές και αισθητηριακές
βλάβες, υπερκινητικότητα και αυτισµό.
Η ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων οδήγησε τους µελετητές στο συµπέρασµα ότι η
υποστήριξη δεν είναι προσιτή στα παιδιά εκείνα που χρειάζονται οπωσδήποτε έγκαιρη βοήθεια για να εξελιχθούν χωρίς επιπρόσθετα εµπόδια. Παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα όπως
είναι οι οργανικές (ή αισθητηριακές) αναπηρίες (κώφωση, βαρηκοΐα, τύφλωση, κ.ά) δεν
γίνονται δεκτά για φοίτηση, ενώ είναι γνωστό ότι η οργανική αναπηρία επηρεάζει το παιδί
και συναισθηµατικά και κοινωνικά. Έτσι, τα προληπτικά µέτρα για την αποφυγή
δευτερογενών προβληµάτων που αποτελούν βασικό στόχο της πρώιµης παρέµβασης στο
βρεφονηπιακό σταθµό, δεν παρέχονται στα παιδιά εκείνα που έχουν τον υψηλότερο δείκτη
επικινδυνότητας. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι δε λειτουργούν στη χώρα µας άλλα
«µοντέλα» πρώιµης παρέµβασης ή λειτουργούν σε εξαιρετικά περιορισµένο βαθµό για
βρέφη και νήπια µε οργανική ή άλλη σοβαρή αναπηρία, όπως είναι για παράδειγµα ο
αυτισµός.
Έχοντας στοιχειοθετήσει το πρόβληµα, οι µελετητές παρουσίασαν σειρά προτάσεων και
µέτρων τα οποία θα µπορούσαν να βελτιώσουν την έγκαιρη αντιµετώπιση ειδικών
αναγκών στη νεαρή, βρεφική και νηπιακή ηλικία. Συνοπτικά τα µέτρα αυτά έχουν ως εξής:
•

Το κράτος πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ένα µοντέλο παροχής υπηρεσιών
προσχολικής αγωγής για παιδιά µε ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα για παιδιά µε
ελαφρές και µέτριες δυσκολίες που να διασφαλίζει την πλήρη και λειτουργική ενσωµάτωσή τους.

•

Επιβάλλεται η ίδρυση κέντρων ανάπτυξης του παιδιού σε κάθε νοµό για την παροχή
υποστήριξης στους βρεφονηπιακούς / παιδικούς σταθµούς.

•

Επιβάλλεται η εισαγωγή ειδικών προγραµµάτων σπουδών για εκπαιδευτικούς
προσχολικής αγωγής στα ανώτερα κι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.

15

Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι πρόσφατες ρυθµίσεις έχουν βελτιώσει την υφιστάµενη
κατάσταση αρκετά µε αποτέλεσµα το συµπέρασµα των ερευνητών να µην ισχύει επακριβώς σήµερα.
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•

Απαιτείται η υιοθέτηση οµοιόµορφων µέτρων σε πανελλαδική κλίµακα για την
αγωγή παιδιών µε ή χωρίς ειδικές ανάγκες µέσα στους δηµόσιους ή τους ιδιωτικούς
παιδικούς σταθµούς της χώρας. Τέτοιου είδους µέτρα είναι απαραίτητο να
περιλαµβάνουν θέµατα που αφορούν την άδεια λειτουργίας των κέντρων, τα κριτήρια εγγραφής των παιδιών, τον εκπαιδευτικό προγραµµατισµό, τα προσόντα και
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την αναλογία εκπαιδευτικών / παιδιών, κλπ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, οι µελετητές προτείνουν να γίνει καλύτερη αξιοποίηση
των κοινοτικών κονδυλίων προκειµένου να αναπτυχθεί η προσχολική φροντίδα και
εκπαίδευση στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο σε µεγάλο βαθµό έχει ήδη αντιµετωπιστεί µε
πρόσφατη νοµοθεσία.
2.13.4.3 ∆εδοµένα που στοιχειοθετούν το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των ΑµεΑ

Πέρα από την έλλειψη στοιχείων αναφορικά µε τη δηµογραφία των ΑµεΑ στη χώρα µας,
παρόµοια είναι η κατάσταση όσον αφορά το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ του
πληθυσµού.
Μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του
συνολικού πληθυσµού της χώρας, είναι η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και είναι διαθέσιµη από το διαδικτυακό τόπο
http://geocities.com/disabled_gr/. Η µελέτη βασίστηκε σε τυχαίο δείγµα οικογενειών της
χώρας, προκειµένου να µελετηθούν διάφοροι κοινωνικοί δείκτες. Ο Πίνακας 13
αποτυπώνει την κατανοµή του πληθυσµού που µελετήθηκε αναφορικά µε συγκεκριµένους
κοινωνικούς δείκτες.
Από τον Πίνακα 13 προκύπτει ότι περίπου το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών (27,8)
απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρείται
ότι το 56.7% των αρχηγών της οικογένειας έχουν λάβει µόνον πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Ο Πίνακας 13 καταδεικνύει το είδος των εσόδων των νοικοκυριών και την κατανοµή
αυτών. Παρατηρείται επίσης από τον Πίνακα 14 ότι τα έσοδα που προέρχονται από
αναπηρικά επιδόµατα και κοινωνική µέριµνα αντιπροσωπεύουν το µικρότερο ποσοστό
από όλα τα άλλα είδη εσόδων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρείται είναι η
υπογεννητικότητα που χαρακτηρίζει τον πληθυσµό της χώρας, όπως προκύπτει από τον
Πίνακα 15, όπου φαίνεται ότι παραπάνω από τα µισά νοικοκυριά της χώρας δεν έχουν
καθόλου παιδιά.
Τέλος, όσον αφορά τις διαφορές λόγω γεωγραφικής θέσης, πρέπει να τονιστεί η έλλειψη
επαρκών στοιχείων που να καλύπτουν όλη την επικράτεια. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις
από επιµέρους µελέτες που στοιχειοθετούν διαφορές στα κοινωνικο-οικονοµικά
χαρακτηριστικά του πληθυσµού ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση διαµονής. Συγκεκριµένα,
εµφανίζονται να έχουν υψηλότερα εισοδήµατα οικογένειες που κατοικούν ή διαµένουν
κοντά σε µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ γενικότερα η περιφέρεια εµφανίζει έλλειµµα
ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο υποδοµών όσο και σε επίπεδο ενίσχυσης φορέων µέσω
εθνικών ή ευρωπαϊκών κονδυλίων (Balourdos, et al., 1999; Κottaridi, et al., 1998).
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Πίνακας 13. Κοινωνικο-οικονοµικοί δείκτες (Σύνολο της χώρας) (Πηγή: Papatheodorou, C. 1988.
Αδηµοσίευτα δεδοµένα για τη φτώχεια και τους κοινωνικούς δείκτες)
∆είκτες
A. Κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ του αρχηγού της οικογένειας

Νοικοκυριά
N

%

Ανειδίκευτος ή ηµι-ειδικευµένος εργάτης

280

13,50

Ειδικευµένος εργάτης

395

19,00

Απασχολούµενος σε εργασία γραφείου / Μη χειρώνακτες

277

13,40

∆ιοικητικός υπάλληλος

345

16,60

Αυτοαπασχολούµενος

198

9,50

Αγρότης

577

27,80

4

0,20

2076

100,00

Απόφοιτος πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

1689

56,70

Απόφοιτος Γυµνασίου

262

8,80

Απόφοιτος Λυκείου

622

20,90

Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης

146

4,90

Απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης

245

8,20

Μη αναγνωρίσιµες περιπτώσεις

16

0,50

2980

100,00

Μη αναγνωρίσιµες περιπτώσεις
Σύνολο
B. Μορφωτικό επίπεδο του αρχηγού της οικογένειας

Σύνολο

Πίνακας 14. Ποσοστό των νοικοκυριών µε διάφορα εισοδήµατα (Πηγή: Deleeck et al., 1991)
Πηγή εισοδήµατος

Νοικοκυριά

Έτος: 1988

%

Εισόδηµα από εργασία

84,10

Εισόδηµα αναπλήρωσης (Replacement income)

44,80

Ασφάλιση / Σύνταξη

42,00

Επίδοµα ανεργίας

2,20

Επίδοµα ασθένειας ή ανικανότητας

1,70

Κοινωνική βοήθεια

0,30

Οικογενειακό επίδοµα

3,00

Σηµείωση: Τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100, επειδή κάποια νοικοκυριά διαθέτουν περισσότερα από ένα
είδη εισοδήµατος.
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Πίνακας 15. Αριθµός παιδιών ανά νοικοκυριό (Σύνολο της χώρας) (Πηγή: Papatheodorou,C. 1988.
Αδηµοσίευτα δεδοµένα για τη φτώχεια και τους κοινωνικούς δείκτες)
Αριθµός τέκνων

Νοικοκυριά
N

%

Κανένα

1631

54,70

1

533

17,90

2

585

19,60

3

177

5,90

4

39

1,30

5

13

0,40

6

2

0,10

Σύνολο

2980

100,00

Μια δεύτερη πηγή πληροφοριών αποτελεί η έρευνα για τα άτοµα µε αναπηρία ή µε
προβλήµατα υγείας, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς Έρευνας Εργατικού
∆υναµικού το Β΄ τρίµηνο του 2002 και είναι διαθέσιµη από το διαδικτυακό τόπο της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας http://www.statistics.gr. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε σε
ολόκληρη τη χώρα και τα άτοµα που ερωτήθηκαν ήταν τα 77.451 µέλη των 30.057
νοικοκυριών που ανήκαν στο δείγµα της έρευνας εργατικού δυναµικού. Η έρευνα αυτή
συγκεντρώνει στοιχεία για τη θέση που έχουν στην αγορά εργασίας τα άτοµα µε αναπηρία
ή µε προβλήµατα υγείας, εντοπίζει ποια είναι τα σηµαντικότερα από αυτά τα προβλήµατα
υγείας, συγκεντρώνει στοιχεία για την αιτία τους, για τις συνέπειες που έχουν τα
προβλήµατα αυτά στην ικανότητα των ατόµων να εργάζονται, για το κυριότερο είδος
βοήθειας που απαιτείται ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και τέλος εξετάζει τους
λόγους για τους οποίους τα άτοµα µε αναπηρία ή µε προβλήµατα υγείας αντιµετωπίζουν
κοινωνικό αποκλεισµό.
Βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας αυτής, το ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που
έχει κάποια αναπηρία ή αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας αγγίζει το 18,2%, ενώ
περισσότερα από τα µισά άτοµα (63%) βρίσκονται σε ηλικίες άνω των 65 ετών (Πίνακας
16). Σε ποσοστό 84% τα άτοµα αυτά είναι οικονοµικά µη ενεργά, έναντι 58% του γενικού
πληθυσµού. Η ανεργία των ατόµων αυτών ανέρχεται σε 8,9%, ποσοστό µικρότερο από το
αντίστοιχο 9,6%. του γενικού πληθυσµού. Τα µισά περίπου άτοµα αντιµετωπίζουν κάποιο
εργασιακό πρόβληµα, ενώ το 40% περίπου πιστεύει ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα
κοινωνικού αποκλεισµού, µε πιο συνηθισµένα φαινόµενα τα ανεπαρκή επιδόµατα, την
ανεργία και την ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών. Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται
οι απαντήσεις των ατόµων µε πρόβληµα υγείας ή αναπηρία για τις αιτίες των
προβληµάτων κοινωνικού αποκλεισµού.
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Πίνακας 16. Ποσοστό ατόµων που δηλώνει πρόβληµα υγείας ή αναπηρία, κατά οµάδες ηλικιών (Πηγή:
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 2002. Έρευνα για Άτοµα µε Προβλήµατα Υγείας ή Αναπηρία)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
0 -14

15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 62 65 - 74

Άτοµα µε πρόβληµα υγείας/αναπηρία

75 +

Όλες οι
ηλικίες
Άτοµα χωρίς πρόβληµα υγείας/αναπηρία

Πίνακας 17. Κύριες αιτίες για τα προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού (Πηγή: Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία. 2002. Έρευνα για Άτοµα µε Προβλήµατα Υγείας ή Αναπηρία).
Ποσοστό επί των Ποσοστό ατόµων
συνολικά
που δηλώνουν την
δηλωθέντων αιτιών
αιτία
Κοινωνικός στιγµατισµός
17,2
50,4
Ανεργία
18,3
53,6
Ανεπαρκής εκπαίδευση
8,6
25,2
Ανεπαρκή επιδόµατα
21,2
62,1
Ανεπαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες
17,7
51,8
Έλλειψη προγραµµάτων κατάρτισης
5,6
16,4
Έλλειψη ή περιορισµένη πρόσβαση σε κτίρια και υπηρεσίες
6,6
19,4
Η διαµονή σε ιδρύµατα
4,7
13,7
Άλλη
0,2
0,6
ΣΥΝΟΛΟ
100
293,1*
Αιτίες για τα προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού

*∆υνατότητα πολλαπλών απαντήσεων

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 18, σύµφωνα µε το 47% των ατόµων, το σηµαντικότερο
πρόβληµα υγείας στο σύνολο των δηλωθέντων προβληµάτων, είναι τα προβλήµατα
καρδιάς, υπέρτασης και κυκλοφορίας του αίµατος, ακολουθούµενα από τα προβλήµατα
των κάτω άκρων (25%) και το σακχαρώδη διαβήτη (10.1%).
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της έρευνας στον Πίνακα 19 από
ερωτήµατα που τέθηκαν στα άτοµα ηλικίας 15 έως 64 ετών που δήλωσαν ότι
αντιµετωπίζουν πρόβληµα υγείας ή αναπηρία, όπου διερευνήθηκαν οι περιορισµοί που
αντιµετωπίζουν ή θα αντιµετώπιζαν αν δούλευαν.
Πίνακας 18. Σύνολο δηλωθέντων προβληµάτων (Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 2002. Έρευνα για
Άτοµα µε Προβλήµατα Υγείας ή Αναπηρία)
Ποσοστό επί των
συνολικά
δηλωθέντων
προβληµάτων

Ποσοστό ατόµων
που δηλώνουν το
πρόβληµα

Προβλήµατα άνω άκρων (περιλαµβάνονται αρθρίτιδες και
ρευµατισµοί)

5,4

8,1

Προβλήµατα κάτω άκρων (περιλαµβάνονται αρθρίτιδες και
ρευµατισµοί)

16,7

25,0

Προβλήµατα πλάτης και λαιµού (περιλαµβάνονται αρθρίτιδες
και ρευµατισµοί)

6,3

9,4

Προβλήµατα όρασης

5,5

8,3

Προβλήµατα ακοής

1,7

2,6

Προβλήµατα οµιλίας

0,5

0,7

∆ερµατικές παθήσεις, περιλαµβανοµένων των σοβαρών
παραµορφώσεων και αλλεργιών

1,4

2,0

Θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήµατα, περιλαµβανοµένων του
άσθµατος και της βρογχίτιδας

6,3

9,4

Προβλήµατα καρδιάς, υπέρτασης ή κυκλοφορίας του αίµατος

31,4

47,0

Προβλήµατα στοµαχικά, ηπατικά, του ουροποιητικού ή του
πεπτικού συστήµατος

5,8

8,7

Σακχαρώδης διαβήτης

6,7

10,1

Επιληψία

0,3

0,5

∆ιανοητικές, νευρολογικές, ψυχικές ή αναπτυξιακές διαταραχές

4,2

6,2

Άλλες εξελισσόµενες ασθένειες (περιλαµβανοµένων καρκίνων
που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, AIDS, σκλήρυνσης
κατά πλάκας, νόσου του Parkinson)

2,5

3,7

Άλλα χρόνια προβλήµατα υγείας/αναπηρίες

5,2

7,8

ΣΥΝΟΛΟ

100

149,6*

Είδος προβλήµατος

*∆υνατότητα πολλαπλών απαντήσεων
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Πίνακας 19. Ποσοστά ατόµων που αντιµετωπίζουν εργασιακά προβλήµατα (ή θα αντιµετώπιζαν αν
δούλευαν) λόγω προβλήµατος υγείας ή αναπηρίας, κατά φύλο και κατάσταση απασχόλησης (Πηγή: Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία. 2002. Έρευνα για Άτοµα µε Προβλήµατα Υγείας ή Αναπηρία).
Ποσοστό ατόµων που δεν
αντιµετωπίζει εργασιακό
πρόβληµα

Ποσοστό ατόµων που
αντιµετωπίζει εργασιακό
πρόβληµα

Εργαζόµενοι

47,9

52,1

Άνεργοι

46,1

53,9

Μη Ενεργοί

44,8

55,2

Σύνολο

46,0

54,0

Εργαζόµενοι

48,0

52,0

Άνεργοι

37,4

62,6

Μη Ενεργοί

37,0

63,0

Σύνολο

42,0

58,0

Εργαζόµενες

47,8

52,2

Άνεργες

53,9

46,1

Μη Ενεργές

49,9

50,1

Σύνολο

49,5

50,5

ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στον πληθυσµό ατόµων της έρευνας, το ποσοστό των ατόµων
που είναι απασχολούµενοι και εργάζονται σε προστατευόµενη ή υποστηριζόµενη θέση
απασχόλησης ανέρχεται µόλις στο 3,5% του συνόλου. Οι προστατευόµενες ή
υποστηριζόµενες θέσεις απασχόλησης είναι εκείνες στις οποίες τα άτοµα εργάζονται κάτω
από ιδιαίτερες συνθήκες ή κάτω από ειδικές συµφωνίες και καλύπτονται από άτοµα που
έχουν χαρακτηρισθεί από τις αρµόδιες επιτροπές ως άτοµα µε αναπηρία.
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3

3.1

Προσεγγίσεις: Παρεµβατικές πολιτικές στην
αγορά και στον κλάδο της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας
Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται διεξοδικά τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς και
του κλάδου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, επιχειρείται να σκιαγραφηθεί
τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η εθνική κατάσταση στο χώρο της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας, προσπαθώντας έτσι να καταδειχθούν ορισµένα από τα γενικά
χαρακτηριστικά του, οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση
τεχνικών βοηθηµάτων ώστε να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε την
καινοτοµική δυναµική του κλάδου και των παρεµβάσεων που θα µπορούσαν να
υλοποιηθούν µε στόχο την ενίσχυσή του και, συνεπώς, τη βελτίωση των παρεχοµένων
προϊόντων και υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, η µελέτη θα βασιστεί σε υπάρχουσες
έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το παρελθόν και που αφορούν µεταξύ άλλων και
την υφιστάµενη κατάσταση στη χώρα µας.
Στη συνέχεια, το κεφαλαίο αυτό επιχειρεί να καταδείξει την ανάγκη για παρακινούµενη
καινοτοµία, καθώς και τους µηχανισµούς ή τις προσεγγίσεις που κατά καιρούς έχουν
ακολουθηθεί µε στόχο τη βελτίωση του κλίµατος, την ενίσχυση της αγοράς, ή/και τη
στήριξη της βιοµηχανίας. Σε µετέπειτα κεφάλαια της παρούσας Μελέτης, θα διερευνηθούν
περαιτέρω τρεις κατηγορίες παρεµβατικών µηχανισµών για τις οποίες υπάρχουν εµπειρικά
δεδοµένα που καταδεικνύουν την καταλληλότητά τους για τον κλάδο της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι η νοµοθεσία, η θέσπιση προτύπων και
προδιαγραφών και η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για επιλεγµένες
περιοχές και τύπους επιχειρήσεων. Τα εµπειρικά δεδοµένα που παρατίθενται, προέρχονται
είτε από προηγούµενα έργα στα πλαίσια προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε
από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν.

3.2

Η αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Μέχρι πριν από µερικά χρόνια, ο µόνος τρόπος προµήθειας προϊόντων αποκατάστασης ή
βοηθηµάτων για ΑµεΑ ήταν η αγορά τους από το εξωτερικό. Η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων του εξωτερικού προτιµούσε ως πελάτες µεγάλα ιδρύµατα του δηµόσιου ή
ιδιωτικού τοµέα όπως νοσοκοµεία ή ιδρύµατα αποκατάστασης. Η πληροφόρηση του
πολίτη για σηµεία πώλησης τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα αποτελούσε πρωτοβουλία
ορισµένων ιατρών ή φυσιοθεραπευτών και κάποιων ιδρυµάτων για ΑµεΑ.
Τα τελευταία χρόνια όµως, η νοοτροπία αυτή, καθώς και η δοµή της αγοράς άλλαξαν
ριζικά, µε αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις να εµφανίζονται και να διεκδικούν µερίδιο
της αγοράς. Οι αλλαγές αυτές ήταν αποτέλεσµα κυρίως των θεσµικών και νοµικών
αλλαγών που είχαν προηγηθεί, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλέπε Κεφάλαιο
περί νοµοθεσίας). Συγκεκριµένα, η ασφαλιστική νοµοθεσία υπέρ των ατόµων µε αναπηρία
είχε ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης για τεχνικά βοηθήµατα και την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από οµάδες του πληθυσµού οι οποίες µέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση
στις παροχές των ασφαλιστικών ταµείων. Ο αντίκτυπος στη βιοµηχανία ήταν η δηµιουργία
νέων επιχειρήσεων πώλησης εξοπλισµού αποκατάστασης, ενισχύοντας έτσι τον
ανταγωνισµό και παρέχοντας στον πελάτη µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής.
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3.2.1

Η ευρωπαϊκή αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Σήµερα, η αγορά της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη παρουσιάζει έλλειψη
συνοχής, είναι εξαιρετικά διασπασµένη και παρουσιάζει χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης. Αυτοί
που αναπτύσσουν προϊόντα έχουν έλλειψη επαρκών πληροφοριών για τις απαιτήσεις του
χρήστη (ο οποίος είναι ο άνθρωπος µε αναπηρίες ή ο ηλικιωµένος), ενώ υπάρχει και
κάποια σύγχυση στα διαθέσιµα δεδοµένα για τα τµήµατα της αγοράς και για τους
αριθµούς των εν δυνάµει πελατών.
Η ζήτηση για προϊόντα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας εκφράζεται από την καταναλωτική
βάση της αγοράς που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνίσταται από πολλές και διαφορετικές
οµάδες. Σε προηγούµενο Κεφάλαιο έχουν περιγραφεί περιληπτικά ορισµένες κατηγορίες
ΑµεΑ µε σκοπό να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά των ατόµων αυτών και το
κοινωνικο-οικονοµικό τους προφίλ. Αν και τα ΑµεΑ είναι οι τελικοί χρήστες των
προϊόντων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, δεν αποτελούν τη µοναδική κατηγορία
καταναλωτών. Συγκεκριµένα, άλλοι φορείς που συνθέτουν το καταναλωτικό κοινό
προϊόντων και υπηρεσιών Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι:
•

οι ηλικιωµένοι

•

οι οικογένειες των ΑµεΑ και των ηλικιωµένων

•

φορείς των ΑµεΑ (π.χ. κέντρα αποκατάστασης) αλλά και σύλλογοι σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο, οµοσπονδίες και συνοµοσπονδίες που κύριο µέληµά τους
είναι είτε η προώθηση συµφερόντων ΑµεΑ είτε η παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών προς τα ΑµεΑ ή και την περιφερειακή ή κεντρική κυβέρνηση

•

εµπειρογνώµονες αποκατάστασης που εµπλέκονται στα διάφορα στάδια της
διαδικασίας, όπως πρόληψη, αξιολόγηση αναγκών ή αντιµετώπιση των
προβληµάτων των ΑµεΑ

•

ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί φορείς που ασχολούνται είτε µε τη χρήση είτε µε την
ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνολογιών

•

νοσοκοµεία, σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και άλλα ιδρύµατα

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες συνιστούν τους άµεσους ή έµµεσους χρήστες των
προϊόντων και υπηρεσιών Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και εποµένως µπορούν να
χαρακτηριστούν ως η καταναλωτική βάση του κλάδου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα
παρακάτω, ο ρόλος τους στη διαµόρφωση του γενικότερου κλίµατος της αγοράς είναι
διαφορετικός και σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χαρακτηριστεί ως καταλυτικός όσον
αφορά το είδος και τους τύπους των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά, την
οργάνωση της αγοράς και τη δυναµική της. Παραδείγµατος χάριν, η αγορά των τελικών
καταναλωτών ΑµεΑ είναι περιορισµένη εξαιτίας των υψηλών τιµών της τεχνολογίας
αποκατάστασης και των αντίστοιχων περιορισµένων εσόδων που έχουν πολλοί άνθρωποι
µε αναπηρίες όπως και ηλικιωµένοι. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η προσφορά
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας επηρεάζεται περισσότερο από τρίτους φορείς (που
καθορίζουν το ύψος των αποζηµιώσεων, τα προϊόντα που επιδοτούνται, κλπ) παρά από το
τι πραγµατικά επιθυµούν οι τελικοί καταναλωτές. Υπό αυτό το πρίσµα, µπορεί να εξηγηθεί
και η προσπάθεια των κατασκευαστών να ανταποκριθούν σε προδιαγραφές, αντί των
πραγµατικών απαιτήσεων των χρηστών, προκειµένου να εισάγουν τα προϊόντα τους σε
καταλόγους Υποστηρικτικής Τεχνολογίας που εγκρίνονται για αποζηµιώσεις.

65

Πρόσφατα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη πραγµατοποιήθηκαν και συνεχίζουν να
πραγµατοποιούνται προσπάθειες βελτίωσης του κλίµατος αυτού, βάσει της υπόθεσης ότι
µια περισσότερο ενοποιηµένη ευρωπαϊκή αγορά Υποστηρικτικών Τεχνολογιών θα
προκύψει από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί
καλύτερα στις απαιτήσεις της καταναλωτικής της βάσης. Αυτό θα δώσει στις ευρωπαϊκές
εταιρίες αλλά και σε εξωτερικούς ανταγωνιστές (π.χ. επιχειρήσεις των Ηνωµένων
Πολιτειών) τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε νέους, πανευρωπαϊκούς τοµείς της αγοράς
της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, οι οποίοι θα έχουν σηµαντικό εµπορικό µέγεθος.

3.2.2

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή αγορά

Όπως προκύπτει από προηγούµενα κεφάλαια, η δηµογραφία της αγοράς αντιµετωπίζει
προβλήµατα µιας και οι προσπάθειες που έγιναν δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα για λόγους στους οποίους έχουµε ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1. Ωστόσο,
υπάρχουν κάποια δεδοµένα τα οποία, αν και δεν είναι στατιστικά σηµαντικά,
καταδεικνύουν τις τάσεις που επικρατούν. Το έργο CORE του Προγράµµατος TIDE
(1993-1994), το οποίο όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, εξέτασε βάσει
ερωτηµατολογίου την υφιστάµενη κατάσταση στον κλάδο της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία και
Ελλάδα), προσφέροντας για πρώτη φορά µια συγκριτική θεώρηση τόσο της αγοράς όσο
και του κλάδου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας µεταξύ χωρών που έχουν παράδοση στην
κοινωνική µέριµνα όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, και χωρών που υπολείπονται σε
θεσµούς και υποδοµές στον τοµέα αυτό. Παρακάτω θα παρατεθούν δεδοµένα από τη
µελέτη που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του παραπάνω έργου και στις περιπτώσεις όπου
είναι δυνατό, επιπλέον στοιχεία προκειµένου να διασταυρωθούν τα δεδοµένα και να
βοηθηθεί ο αναγνώστης στην εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.
3.2.2.1

Η αντίληψη για την καταναλωτική βάση υποστηρικτικών τεχνολογιών

Η επικρατούσα αντίληψη που συνήθως προτάσσεται για να δικαιολογήσει τη σχετικά
µικρή σε σχέση µε άλλους κλάδους προσφορά τεχνικών βοηθηµάτων, είναι ότι η αγορά
είναι µικρή. Ωστόσο, πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν ότι η καταναλωτική βάση της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αυξάνεται σταθερά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλικιωµένοι
ή έχουν κάποια αναπηρία, αριθµούν ανάµεσα στα 60 µε 80 εκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σήµερα. Η ανικανότητα συνδέεται σηµαντικά µε την αυξανόµενη ηλικία. Περίπου
το 70% των ανθρώπων µε αναπηρίες είναι 60 ετών και άνω. Οι άνθρωποι στην Ε.Ε. ζουν
περισσότερο και ο αριθµός των γεννήσεων έχει µειωθεί. Από το έτος 2020, ο ένας στους
τέσσερις του πληθυσµού (25%) θα είναι άνω των 60 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν
αποκτήσει τη συνήθεια για κατανάλωση των νέων τεχνολογικών εργαλείων και
υπηρεσιών, αλλά για πολλούς από αυτούς η πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία προοδευτικά θα
περιοριστεί από τις πολλαπλασιαζόµενες συνέπειες των οπτικών, ακουστικών, λεκτικών,
γνωστικών και κινητικών περιορισµών, οι οποίοι εµφανίζονται µε την προχωρηµένη
ηλικία.
3.2.2.2

∆ιασπασµένη αγορά

Σήµερα, η αγορά της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι πολύ διασπασµένη,
δίδοντας την εντύπωση ενός «συνοθυλεύµατος» ασύνδετων προϊόντων και υπηρεσιών. Η
αγορά και η βιοµηχανία της τεχνολογίας της αποκατάστασης είναι διασπασµένες µε
αρκετούς διαφορετικούς τρόπους.
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Πρώτον, η διάσπαση υφίσταται στον τεχνικό τοµέα, αφού οι κατασκευαστές και οι
προµηθευτές προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των
προµηθευτών τηλεπικοινωνιών που κατασκευάζουν τηλεφωνικό εξοπλισµό για ανθρώπους
µε περιορισµούς στην όραση, και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που κατασκευάζουν
µηχανικά µπράτσα για αναπηρικά καθίσµατα. Το γεγονός αυτό κάνει την επίτευξη
ολοκληρωµένων λύσεων και µηχανισµών δύσκολη.
∆εύτερον, η διάσπαση υφίσταται λόγω των εθνικών κανονισµών που δεν είναι
συντονισµένοι µεταξύ τους και εναρµονισµένοι προς κοινές οδηγίες. Συγκεκριµένα,
συντονισµός απαιτείται και όσον αφορά τα διαφορετικά πρότυπα (standards) της υγείας
και της ασφάλειας (π.χ. η νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου για τους κανονισµούς σε
περίπτωση φωτιάς και για προστατευτική αφρώδη επίπλωση είναι ένα πιθανό εµπόδιο για
τα αναπηρικά καθίσµατα και τις στατικές θέσεις), αλλά και σε σχέση µε τους καταλόγους
τεχνικών βοηθηµάτων που εγκρίνονται για αποζηµίωση στα διαφορετικά κράτη-µέλη.
Τρίτον, η διάσπαση υφίσταται εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού των προβληµάτων που
αντιµετωπίζονται από τα τεχνικά βοηθήµατα. Η Υποστηρικτική Τεχνολογία έχει την τάση
να αναπτύσσεται έτσι, ώστε να απευθύνεται σε ένα µόνο περιορισµό, λ.χ. σε περιορισµό
στην όραση ή σε περιορισµό στην κίνηση. Ωστόσο, οι τελικοί χρήστες, και ιδιαίτερα οι
ηλικιωµένοι, συχνά εµφανίζουν περισσότερους από έναν περιορισµούς. Αντίστοιχα,
ολοκληρωµένες λύσεις που να συνδυάζουν διαφορετικούς µηχανισµούς, ώστε να
ικανοποιούν πολλαπλές ανάγκες, είναι δύσκολο να επιτευχθούν, ενώ παράλληλα θα έχουν
υψηλό κόστος. Επιπλέον, διαφορετικές λύσεις σε παρόµοιους περιορισµούς είναι
κατάλληλες για διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγµα, τα Braille displays µπορεί να
είναι χρήσιµα σε νέους ανθρώπους µε περιορισµό στην όραση οι οποίοι γνωρίζουν τη
γραφή Braille, όµως είναι ακατάλληλα για έναν ηλικιωµένο άνθρωπο µε πρόσφατο
περιορισµό στην όραση ή για έναν άνθρωπο µε περιορισµένη αίσθηση της αφής.
Με δεδοµένες τις διαφορετικές αναπηρίες και την αυξηµένη ανάγκη εξατοµίκευσης των
τεχνικών βοηθηµάτων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για κάθε χρήστη ξεχωριστά, η αγορά
για κάποιο τεχνικό βοήθηµα (εργαλείο, σύστηµα ή µηχανισµό) Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας µπορεί να θεωρηθεί αρκετά περιορισµένη στα µεµονωµένα κράτη-µέλη.
Αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα πως είναι αντιοικονοµικό να προσφέρεται τεχνολογία της
αποκατάστασης για να ικανοποιηθεί η ζήτηση, όµως καθιστά την ικανοποίηση της
ζήτησης ακριβή είτε για τις δηµόσιες υπηρεσίες αποζηµίωσης είτε για τον ιδιώτη
καταναλωτή. Για παράδειγµα, οι µηχανισµοί σύνθεσης λόγου για τους ανθρώπους µε
περιορισµούς στο λόγο συνήθως κατασκευάζονται επί παραγγελία και κοστίζουν πάνω
από 10.000 Ευρώ. Τέτοιοι µηχανισµοί εισάγονται στις περισσότερες περιπτώσεις από τις
Ηνωµένες Πολιτείες, αν και η Ευρώπη διαθέτει ισοδύναµο επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης
στη σύνθεση λόγου. Ενδεικτικά, ένας µεταφραστής 6 γλωσσών µε ενσωµατωµένο ένα
καταναλωτικό προϊόν για σύνθεση λόγου παρόµοιων τεχνικών δυνατοτήτων και
λειτουργικότητας, µπορεί να κοστίζει λιγότερο από 200 Ευρώ. Ένα άλλο παράδειγµα είναι
αυτό των αναπηρικών καθισµάτων. Συγκεκριµένα, ένα σύγχρονο αναπηρικό κάθισµα
κοστίζει τρεις φορές όσο ένα σύγχρονο ποδήλατο, αν και δε διαθέτει µεγαλύτερη τεχνική
ευφυΐα. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί εν µέρει ως συνέπεια του γεγονότος ότι υπάρχουν
περισσότεροι από 400 κατασκευαστές αναπηρικών καθισµάτων στην Ευρώπη, των οποίων
το µέγεθος κυµαίνεται από πολύ µικρές επιχειρήσεις έως εθνικά µονοπώλια.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η διάσπαση της σηµερινής αγοράς Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας, ανεξαρτήτως του λόγου εξαιτίας του οποίου υφίσταται, δεν έχει µόνο ως
αποτέλεσµα τις υψηλές τιµές των προϊόντων της, αλλά επίσης κρατά χαµηλά το µέγεθος
της παραγωγής και, συνεπώς, το µέγεθος πολλών εταιριών που τροφοδοτούν την
τεχνολογία της αποκατάστασης.
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3.2.2.3

Ελλιπής πληροφόρηση για προϊόντα και υπηρεσίες

Ένας εξαιρετικά περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αγοράς της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά µε την
αγορά αυτή. Οι επιπτώσεις του είναι πολλαπλές για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Συγκεκριµένα, για τους κατασκευαστές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας υπάρχει έλλειψη
πληροφοριών για τα µεγέθη της αγοράς, έλλειψη εµπορικά χρήσιµων κατατµήσεων της
αγοράς, καθώς και έλλειψη διαθέσιµων πληροφοριών για τις απαιτήσεις του χρήστη από
την τεχνολογία της αποκατάστασης και για το ποια τεχνικά µέσα είναι τα πλέον
κατάλληλα, ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Για τους προµηθευτές
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, η έλλειψη συνίσταται στην ανεπάρκεια των πληροφοριών
για το πώς προωθούνται προϊόντα σε νέα περιβάλλοντα (λ.χ. σε όλα τα κράτη τα οποία
έχουν διαφορετικά συστήµατα πρόνοιας ή σε µια νέα οµάδα χρηστών όπως είναι οι
ηλικιωµένοι άνθρωποι). Τέλος, για το χρήστη της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, υπάρχει
έλλειψη προσιτής πληροφορίας σχετικά µε το τι υπάρχει σήµερα διαθέσιµο.
Η έλλειψη πληροφοριών για τις αγορές της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και τα µεγέθη
τους συνδέεται µε τους διαφορετικούς ορισµούς και προσεγγίσεις της αναπηρίας, καθώς
και µε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλαπλές αναπηρίες. Οι εκτιµήσεις του αριθµού των
ΑµεΑ σε εθνικούς πληθυσµούς µπορεί να ποικίλλει ανάµεσα σε 2% και 17% παγκοσµίως.
Τόσο µεγάλες διαφορές δείχνουν ότι χρησιµοποιούνται πολύ διαφορετικά κριτήρια για να
οριστεί η αναπηρία και οι διάφορες κατηγορίες περιορισµών. Ακόµα και σε χώρες µε
παράδοση καλών κοινωνικών στατιστικών µελετών, είναι εµφανής κάποια σύγχυση.
Ένα επιπλέον πρόβληµα στην εκτίµηση των µεγεθών της αγοράς της τεχνολογίας της
αποκατάστασης είναι η επικάλυψη ανάµεσα στους πληθυσµούς των ηλικιωµένων και των
ανθρώπων µε αναπηρίες. Η αναπηρία συνδέεται σηµαντικά µε την αύξηση της ηλικίας.
Όλοι όσοι χρειάζονται Υποστηρικτική Τεχνολογία δεν κατατάσσονται απαραίτητα ως
ηλικιωµένοι ή ως άνθρωποι µε αναπηρίες. Πολλοί (ικανοί) άνθρωποι θα µπορούσαν να
ωφεληθούν από την τεχνολογία που θα ήταν πιο εύκολη στη χρήση, λ.χ. οθόνες από τις
οποίες είναι πιο εύκολο να διαβάσει κανείς, εναλλακτικά συστήµατα όπως η σύνθεση
φωνής, κοκ.
Αν και η κατεξοχήν καταναλωτική βάση για την αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
παραµένουν οι ηλικιωµένοι και οι άνθρωποι µε αναπηρίες, είναι σαφές ότι το να ορίζει
κανείς το µέγεθος της αγοράς καθαρά µε όρους των κατηγοριών των ηλικιωµένων, των
ανθρώπων µε αναπηρίες και των ακατέργαστων αριθµών τους θα µπορούσε να είναι
παραπλανητικό. Ίσως αποδεικνυόταν πιο χρήσιµο να βασιστούν οι κατατµήσεις της
αγοράς σε οµάδες σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη, την
περιορισµένη λειτουργία και τα τεχνολογικά µέσα παροχής λύσεων. Υπάρχει, για
παράδειγµα, µια γενική απαίτηση στον πληθυσµό να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε
τηλεφωνική επικοινωνία. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένας τηλεφωνικός
κατάλογος αποτελεί την πιο οικονοµική λύση αναζήτησης πληροφοριών σχετικά µε τις
τηλεφωνικές συνδέσεις. Ωστόσο, µια τέτοια λύση δεν είναι αξιοποιήσιµη για ανθρώπους
µε περιορισµούς στην όραση ή για τους ανθρώπους µε σοβαρούς κινητικούς περιορισµούς
στα άνω άκρα, ή για εκείνους που κάποια στιγµή δεν έχουν τα χέρια τους ελεύθερα γιατί,
παραδείγµατος χάριν, χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούν. Κάποιες άλλες
λύσεις, όπως µια υπηρεσία µε τηλεφωνητή ή µια τεχνολογική λύση αναγνώρισης και
σύνθεσης φωνής είναι απαραίτητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παράδειγµα αυτό κάνει
πιο σαφή αφενός τα όρια των απαιτήσεων που ο ειδικός καταναλωτής και οι ευρείες
οµάδες καταναλωτών έχουν από κοινού και αφετέρου τα όρια των απαιτήσεων που πρέπει
να ικανοποιηθούν µε διαφορετικούς τεχνολογικούς τρόπους.
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Οι επιχειρήσεις και οι βιοµηχανίες του κλάδου της τεχνολογίας της αποκατάστασης,
ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή βιοµηχανία τεχνολογιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, έχουν επισηµάνει την έλλειψη διαθέσιµων πληροφοριών αναφορικά µε
τις απαιτήσεις και τις ικανότητες των ηλικιωµένων χρηστών και των χρηστών µε
αναπηρίες. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ δύσκολο το να εγγυηθεί κανείς ότι οι απαιτήσεις
αυτών των καταναλωτών λαµβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη του εξοπλισµού της
δεσπόζουσας τεχνολογικής γενιάς ή το να σχεδιάσει κανείς αυτά τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες για προσαρµοστικότητα µε εξειδικευµένες τεχνικές λύσεις. Υπάρχει η αντίληψη
ότι οι πηγές πληροφοριών για τις ικανότητες και τις απαιτήσεις των ηλικιωµένων και των
ατόµων µε αναπηρία είναι διασπασµένες και εποµένως είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθούν
για την ανάπτυξη προϊόντων. Την ίδια στιγµή, ινστιτούτα εξειδικευµένων ερευνών και
πανεπιστήµια σε όλη την Ευρώπη πραγµατοποιούν πολλές έρευνες για τις ανάγκες των
χρηστών.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από εµπειρικά δεδοµένα (βλέπε Πίνακα 20) που
συλλέχθηκαν στα πλαίσια της µελέτης του έργου CORE και τα οποία δείχνουν ότι το
ποσοστό των τελικών χρηστών (δηλ. ΑµεΑ) που αναγνωρίζουν τον παράγοντα “ελλιπής
πληροφόρηση” ως καθοριστικό για τη ζήτηση, ανέρχεται στο 66% του πληθυσµού (που
ανταποκρίθηκε στο ερωτηµατολόγιο). Σηµαντικά υψηλά εµφανίζονται και τα αντίστοιχα
ποσοστά των φορέων που εµπλέκονται στην έρευνα (67%), στην παραγωγή προϊόντων
αποκατάστασης (69%), στο εµπόριο προϊόντων (82%) αλλά και στο σύστηµα παροχής
υπηρεσιών (53%).
Πίνακας 20. Σπουδαιότητα ελλιπούς πληροφόρησης ανά φορέα (Πηγή: CORE)
Παράγοντας

Τελικοί
χρήστες

Ερευνητικοί
φορές

Κατασκευαστές

Εµπόριο

Παροχή
υπηρεσιών

Ελλιπής πληροφόρηση

66%

67%

69%

82%

53%

Ελλιπής πληροφόρηση για τις
πραγµατικές ανάγκες των
τελικών χρηστών

72%

91%

88%

82%

59%

Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί ως συµπέρασµα από τα παραπάνω ποσοστά είναι ο βαθµός
εµπειρογνωµοσύνης των διαφόρων φορέων που από ότι φαίνεται είναι µεγαλύτερος στους
εµπλεκόµενους στην παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτό δικαιολογείται δεδοµένου ότι οι
φορείς αυτοί ασχολούνται αποκλειστικά µε την παροχή υπηρεσιών Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας, ενώ οι άλλοι φορείς συνήθως έχουν πολλαπλή δραστηριότητα, τµήµα των
οποίων επικεντρώνεται στη συγκεκριµένη αγορά. Εξίσου σηµαντικό είναι και το ποσοστό
που εκφράζουν οι τελικοί χρήστες και το οποίο επεξηγεί και τη σχετικά δυσµενή θέση,
στην οποία βρίσκονται, όταν καλούνται να επιλέξουν το καταλληλότερο προϊόν ή
βοήθηµα. Η δυσµενής αυτή θέση (που δεν οφείλεται µόνο στην έλλειψη πληροφόρησης)
φέρει άλλους φορείς, π.χ. εµπειρογνώµονες αποκατάστασης, σε θέση ισχύος όσον αφορά
τη ζήτηση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το σχετικά υψηλό ποσοστό των
εµπειρογνωµόνων του κλάδου που δηλώνουν έλλειψη πληροφόρησης και εποµένως
άγνοια των προϊόντων που είναι διαθέσιµα, επεξηγεί σε µεγάλο βαθµό την κατεύθυνση της
ζήτησης προς συγκεκριµένα προϊόντα, µε καθαρά εµπειρικό γνώµονα.
3.2.2.4

Ελλιπής πληροφόρηση για τις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών

Ένας επίσης βασικός παράγοντας που καθορίζει τη ζήτηση προϊόντων και αναδεικνύει την
εµπειρία ως πρωτεύοντα γνώµονα είναι και τα ποσοστά που θεωρούν ελλιπή τη γνώση των
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πραγµατικών αναγκών των τελικών χρηστών (βλέπε Πίνακα 20). Με βάση τα
αποτελέσµατα του έργου CORE, για µια ακόµη φορά εµφανίζονται οι εµπλεκόµενοι στην
παροχή υπηρεσιών και οι εµπειρογνώµονες αποκατάστασης µε το χαµηλότερο ποσοστό,
γεγονός που είναι σε µεγάλο βαθµό αναµενόµενο, ενώ έκπληξη προκαλούν τα ποσοστά
που αφορούν τους άλλους φορείς. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι
ούτε η ερευνητική κοινότητα αλλά ούτε και οι κατασκευαστές και έµποροι φαίνεται να
στηρίζουν τις αποφάσεις τους (σχετικά µε τα προϊόντα γύρω από τα οποία
πραγµατοποιείται η έρευνα, ή που κατασκευάζονται ή που εισάγονται από το εξωτερικό)
στη γνώση και στην κατανόηση των αναγκών των τελικών χρηστών. Αντίστοιχα, το
ποσοστό των τελικών χρηστών που θεωρούν ή αξιολογούν ότι οι πραγµατικές τους
ανάγκες δεν ικανοποιούνται φαίνεται να είναι αρκετά υψηλό (72%).
3.2.2.5

∆οµή του συστήµατος παροχής υπηρεσιών

Άλλος παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι η δοµή του συστήµατος παροχής υπηρεσιών και το
υφιστάµενο καθεστώς κοινωνικής µέριµνας. Η εµπειρία του έργου CORE καταδεικνύει ότι
ανάλογα µε τη δοµή του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. κεντρική ή
αποκεντρωµένη) η ζήτηση µπορεί να επηρεάζεται σηµαντικά (βλέπε Πίνακα 21).
Ενδεικτικό είναι το ποσοστό (56%) των φορέων που εµπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών
και δηλώνουν ότι παρεµβάσεις στη διαδικασία παροχής Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και
των σχετικών υπηρεσιών µπορούν να βελτιώσουν την υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα
τους. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό εµφανίζεται να είναι πολύ
µεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού άλλων εµπλεκόµενων φορέων.
Πίνακας 21. Εκτίµηση επιρροής του συστήµατος παροχής υπηρεσιών στη ζήτηση (Πηγή: CORE)
Ερευνητικοί
φορείς

Κατασκευαστές

Φορείς κοινωνικής
ασφάλισης

Ασφαλιστική
εταιρεία

Φορείς
ΑµεΑ

Τελικοί
χρήστες

50%

38%

56%

25%

41%

16%

3.2.2.6

Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο για τα επιδόµατα

Ένας ακόµη παράγοντας που προκύπτει από τα αποτελέσµατα του έργου CORE ως
καταλύτης τόσο για την αγορά όσο και για τον κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
στην Ευρώπη, είναι το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και η επιδοµατική πολιτική που
ακολουθείται. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 22, η ισχύουσα νοµοθεσία επηρεάζει σε
υψηλά ποσοστά την έρευνα, την ανάπτυξη, την κατασκευή και το εµπόριο προϊόντων,
καθώς και την παροχή υπηρεσιών, αλλά και τη χρήση προϊόντων από τους τελικούς
χρήστες.
Πίνακας 22. Ο καταλυτικός ρόλος της νοµοθεσίας (Πηγή: CORE)
Ερευνητικοί
φορείς

Ανάπτυξη
προϊόντων

Κατασκευαστές

Εµπόριο

Παροχή
υπηρεσιών

Τελικοί
χρήστες

81%

65%

63%

67%

63%

69%

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το ρυθµιστικό ρόλο του κράτους και των εποπτευόµενων
φορέων του, που µπορεί ουσιαστικά να καθορίσει όχι µόνο το είδος των προϊόντων που
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διακινούνται σε µια αγορά αλλά και τι παράγεται υπό τη µορφή τεχνικών βοηθηµάτων και
υπηρεσιών. Έτσι, είναι λογικό, η ζήτηση για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τους
ασφαλιστικούς φορείς να είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ανεξαρτήτως ποιοτικών
χαρακτηριστικών, και, κατά συνέπεια, η επιχειρηµατική δραστηριότητα να περιορίζεται σε
συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων, αδιαφορώντας για την αποτελεσµατικότητά τους,
την ασφάλεια ή την ευχρηστία τους. Το γεγονός αυτό, συσχετιζόµενο µε την εκτίµηση που
έχουν όλοι ανεξαρτήτως οι φορείς για την έλλειψη γνώσης για τις ανάγκες των τελικών
χρηστών (βλέπε Πίνακα 23), δηλώνει ότι η αγορά υπολειτουργεί και απέχει πολύ από το
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της καταναλωτικής της βάσης.
Πίνακας 23. Σηµαντικότητα έλλειψης γνώσης για τις ανάγκες των τελικών χρηστών (Πηγή: CORE)
Ερευνητικοί
φορείς

Ανάπτυξη
προϊόντων

Κατασκευαστές

Εµπόριο

Παροχή
υπηρεσιών

Τελικοί
χρήστες

91%

74%

88%

82%

59%

72%

Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι το χαµηλότερο ποσοστό που αναγνωρίζει την
έλλειψη γνώσης των αναγκών των τελικών χρηστών ως βασικό ρυθµιστικό παράγοντα της
ζήτησης, στοιχειοθετείται από τους παροχείς υπηρεσιών που είναι κατά τεκµήριο οι φορείς
που βρίσκονται πλησιέστερα στις διάφορες οµάδες ΑµεΑ. Τα αντίστοιχα ποσοστά όµως
τόσο στην έρευνα, όσο και στην κατασκευή και το εµπόριο προϊόντων είναι ιδιαίτερα
υψηλά, γεγονός το οποίο εξηγεί το χαµηλό βαθµό ικανοποίησης των τελικών χρηστών από
τα τεχνικά βοηθήµατα και τις υπηρεσίες που τους διατίθενται.

3.2.3

Η βιοµηχανία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και τα χαρακτηριστικά
της

Έχοντας εξετάσει ορισµένους ενδεικτικούς παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση
προϊόντων και τεχνικών βοηθηµάτων, το τµήµα αυτό του κεφαλαίου θα εστιάσει στον
αντίκτυπο που αυτοί έχουν στον κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, σε µία
προσπάθεια να καταδειχθούν ορισµένα από τα γενικά χαρακτηριστικά του και οι λόγοι
ύπαρξής τους. Αν και η ανάγκη για τεχνικά βοηθήµατα υποστήριξης των ΑµεΑ δεν είναι
καινούργια, πρέπει να τονιστεί εξαρχής ότι ο αντίστοιχος κλάδος της βιοµηχανίας είναι
σχετικά νέος. Ενδεικτικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ευρώπη εισάγει µεγάλο µέρος της
τεχνολογίας της αποκατάστασης που χρειάζεται -ιδιαίτερα σε κατηγορίες υψηλής
τεχνολογίας- από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Σε µερικούς τοµείς της βασικής τεχνολογίας
που µπορούν να εφαρµοστούν ώστε να αναπτύξουν προϊόντα τεχνολογίας της
αποκατάστασης, όπως ο τοµέας της σύνθεσης του λόγου (λ.χ. προσαρµογή σε πολλές
γλώσσες της Ένωσης), η τεχνολογία της αποκατάστασης είναι περισσότερο αναπτυγµένη
στην Ευρώπη από ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες. Όµως, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
προϊόντα δεν είναι ευρέως διαθέσιµα. Αυτό, σε µεγάλο βαθµό, οφείλεται στο ότι τα
προϊόντα των Ηνωµένων Πολιτειών προβλήθηκαν µέσα από µια περισσότερο
οµογενοποιηµένη και ακµαία εγχώρια αγορά.
Στη συνέχεια, καταβάλλεται µια προσπάθεια περιγραφής και κατανόησης της
συµπεριφοράς του κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και
σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, αναλυτικά στοιχεία που αφορούν επιµέρους δείκτες, δεν
υπάρχουν σε επάρκεια, τουλάχιστον στη χώρα µας. Εποµένως, η ανάλυση που ακολουθεί,
βασίζεται σε ποιοτικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν από προηγούµενες µελέτες και τα οποία
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σε κάποιο βαθµό δηλώνουν τάσεις και εξηγούν την υφιστάµενη κατάσταση στον κλάδο
και τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν σήµερα.
3.2.3.1

Οι επιχειρήσεις

Ο κλάδος της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ως βιοµηχανία συνίσταται κυρίως από τρεις
κατηγορίες επιχειρήσεων, τους αντιπροσώπους ή εµπόρους τεχνικών βοηθηµάτων, τους
κατασκευαστές που είτε εστιάζουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα αποκλειστικά
στον κλάδο είτε δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς κλάδους της βιοµηχανίας και
ευκαιριακά παράγουν τεχνικά βοηθήµατα, και, τέλος, στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν
και διοικούνται από ΑµεΑ και επικεντρώνουν τις δραστηριότητες τους κυρίως σε
παραδοσιακούς τοµείς του κλάδου.
Παρακάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρεις αυτές κατηγορίες προκειµένου να γίνει
κατανοητό το επίπεδο επιχειρηµατικότητας στο συγκεκριµένο κλάδο, καθώς και τα
κίνητρα που κινούν αυτή την επιχειρηµατικότητα.
3.2.3.2

Αντιπρόσωποι και έµποροι

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εµπορεύονται ή αντιπροσωπεύουν
τεχνικά βοηθήµατα και προϊόντα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Στην πλειοψηφία τους, οι
επιχειρήσεις αυτές εστιάζουν σε πολλαπλούς τοµείς της οικονοµίας και δεν στηρίζονται
αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση τεχνικών βοηθηµάτων. Πρόκειται συνήθως για
µικροµεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα περιορίζεται σε µια σχετικά µικρή
γεωγραφική περιοχή (π.χ. αστικά κέντρα). Σε ορισµένες περιπτώσεις και όπου το είδος
προϊόντων το επιτρέπει (π.χ. ακουστικά βοηθήµατα), οι επιχειρήσεις µπορούν να έχουν
πολλαπλή παρουσία σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές µέσω υποκαταστηµάτων και
παραρτηµάτων.
3.2.3.3

Οι κατασκευαστές

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις εκείνες που κατασκευάζουν τεχνικά
βοηθήµατα και οι οποίες συνήθως τα εκµεταλλεύονται και εµπορικά.
Στη χώρα µας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή τεχνικών
βοηθηµάτων είναι ελάχιστες και ακόµη λιγότερες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε την κατασκευή τεχνικών βοηθηµάτων υψηλής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο
της παρούσας Μελέτης, διενεργήθηκε µία µικρής εµβέλειας έρευνα, χρησιµοποιώντας το
διαδίκτυο και διάφορες µηχανές αναζήτησης, σε µια προσπάθεια να καταγραφούν
επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τεχνικά βοηθήµατα λογισµικού. Η βασική υπόθεση
εργασίας ήταν ότι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής (δηλαδή κατασκευαστές τεχνικών
βοηθηµάτων λογισµικού) θα είχαν παρουσία στο διαδίκτυο προκειµένου να προωθήσουν
τα συγκεκριµένα προϊόντα που κατασκευάζουν.
Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την αρχική αντίληψη ότι οι κατασκευαστές της
κατηγορίας αυτής είναι ελάχιστοι και επιπλέον ανέδειξαν το γεγονός ότι στη χώρα µας η
κατασκευαστική δραστηριότητα που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, πραγµατοποιείται κυρίως, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, από ακαδηµαϊκά
και ερευνητικά ιδρύµατα που συµµετέχουν σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Τα προϊόντα που κατασκευάζονται ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
•

επεξεργαστές κειµένου για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα διαφόρων τύπων και
βαθµών, καθώς και για άτοµα µε µαθησιακά προβλήµατα
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•

βοηθήµατα επεξεργασίας κειµένου και κυρίως σύνταξης κειµένων για την ελληνική
γλώσσα, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να πληκτρολογήσει λιγότερους
χαρακτήρες από όσους έχει το κείµενο που κάθε φορά επιθυµεί να εισάγει στον
υπολογιστή ή που κάνουν χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης φωνής

•

συστήµατα πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό για άτοµα µε προβλήµατα όρασης και
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα

•

βοηθήµατα διαπροσωπικής επικοινωνίας για άτοµα που παρουσιάζουν αλαλία,
δυσνόητη οµιλία, κινητικά προβλήµατα, νοητικά προβλήµατα ή άλλα γλωσσικά
προβλήµατα

•

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

•

διαλογικά συστήµατα µε ενσωµατωµένες τεχνολογίες φωνής που στοχεύουν στον
έλεγχο των τυπικών λειτουργιών ενός πλοηγού του Παγκόσµιου Ιστού για άτοµα
χωρίς άνω άκρα ή µε δυσκολία χρήσης του πληκτρολογίου και του ποντικιού, όσο
και για άτοµα µε µειωµένη όραση ή και τύφλωση

•

συστήµατα µετατροπής κειµένου σε οµιλία και αντίστροφα

•

προγράµµατα αναγνώρισης φωνής

•

συστήµατα µετάφρασης νοηµατικής γλώσσας

•

εκπαιδευτικό λογισµικό

3.2.3.4

Επιχειρήσεις ΑµεΑ

Μια ειδική κατηγορία κατασκευαστών τεχνικών βοηθηµάτων είναι οι ίδιοι ΑµεΑ που είτε
έχουν δηµιουργήσει µόνοι τους ή µε συνεργάτες επιχειρήσεις, είτε συµµετέχουν σε
εταιρείες κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές. Είναι πολλοί αυτοί που συµβάλλουν στην
ολοκλήρωση της ελληνικής κοινωνίας αναπτύσσοντας κοινωνική επιχειρηµατικότητα µε
διαδικτυακούς τόπους, µε κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, µε
φιλανθρωπικά σωµατεία και άλλα πολλά δηµιουργικά εγχειρήµατα.
Ο πιο οικείος τρόπος χρηµατοδότησης των οργανώσεων και των επιχειρήσεων που
διοικούνται από ΑµεΑ υπήρξαν ανέκαθεν οι επιχορηγήσεις από το κράτος και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προηγούµενα χρόνια υλοποιήθηκαν πολλά προγράµµατα που είχαν
ως στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας γενικά, και ειδικότερα αυτής των ΑµεΑ.
Ωστόσο, η οικονοµική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων οι οποίες δηµιουργήθηκαν, ήταν
πολλές φορές αµφίβολη, κυρίως λόγω έλλειψης επιχειρηµατικού πνεύµατος και
αντίστοιχης διάθεσης από αρκετούς από τους συµµετέχοντες στα προγράµµατα αυτά.
Επίσης, αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιµη για την επιτυχία του εγχειρήµατος, η εξασφάλιση
χρηµατοπιστωτικής στήριξης των νέων επιχειρηµατιών, σε συνδυασµό µε την εκπόνηση
συγκροτηµένου αρχικού σχεδιασµού, ο οποίος να καλύπτει όλες τις παραµέτρους της
δηµιουργίας επιχείρησης, πέρα από την παροχή σχετικής κατάρτισης και επιδότησης για
τη δηµιουργία της.
Σήµερα, που τα δεδοµένα αλλάζουν άρδην, οι επιχειρήσεις των ΑµεΑ αντιµετωπίζουν
καινούργιες προκλήσεις. Στις νέες προτεραιότητες βρίσκονται πλέον το διαδίκτυο, η
διαχείριση και η οργάνωση των πληροφοριών που παρέχει. Προς αυτή την κατεύθυνση
υλοποιούνται και µέτρα όπως η «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα». Ωστόσο,
µέχρι σήµερα οι οργανώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στόχο και σε
µεγάλο βαθµό υποτιµούν το διαδίκτυο ως εργαλείο και ως µέσο. Οι λιγοστοί διαδικτυακοί
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τόποι που σχετίζονται µε θέµατα ΑµεΑ είναι κενοί από επισκέπτες, και χρειάζεται πολύ
µεγάλος κόπος και τεχνογνωσία για να τους εντοπίσει ο επισκέπτης του Παγκόσµιου
Ιστού.

3.2.4

∆οµή και χαρακτηριστικά του κλάδου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Έχοντας παρουσιάσει συνοπτικά την αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση προϊόντων, στη συνέχεια εξετάζεται ο αντίκτυπος
των παραπάνω στον κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και στις επιχειρήσεις που τον
απαρτίζουν. Για άλλη µια φορά, οι διαπιστώσεις που παρατίθενται, βασίζονται στα
λιγοστά εµπειρικά στοιχεία που είναι διαθέσιµα µέσω της βιβλιογραφίας και των
αποτελεσµάτων του έργου CORE.
3.2.4.1

Μικροµεσαίες επιχειρήσεις

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και απευθύνονται σε
τοπικές, περιφερειακές και κάποιες φορές σε εθνικές αγορές. Έτσι, η αγορά της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι υπερβολικά διασπασµένη. Η διάσπαση αυτή θεωρείται
και ως αποτρεπτικός παράγοντας για τις µεγάλες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που
διαθέτουν τεχνολογία και θα µπορούσαν να επενδύσουν στον κλάδο. Συνήθως, δεν το
πράττουν όµως, εξαιτίας των διασπαρµένων αγορών που το µέγεθος τους θεωρείται µικρό
για να δικαιολογήσει επενδύσεις. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές αξιώσουν την
παρουσία τους στον κλάδο, τότε αυτή πραγµατοποιείται κυρίως µέσω εµπορικών
αντιπροσώπων.
3.2.4.2

Βαθµός εξειδίκευσης

Οι επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν την τάση να ειδικεύονται σε έναν
ιδιαίτερο τοµέα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και να απευθύνονται σε πολύ
περιορισµένα τµήµατα της αγοράς. Επίσης, οι κατασκευαστές του κλάδου δεν
περιορίζονται µόνο στην παραγωγή προϊόντων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αλλά και
άλλων συναφών προϊόντων µε παρόµοια τεχνολογική βάση. Η παρατήρηση αυτή ισχύει
και για τις περισσότερο προηγµένες χώρες της Ευρώπης στον τοµέα της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, από την έρευνα και τα αποτελέσµατα του έργου CORE
(βλέπε Πίνακα 24) προκύπτει ότι ακόµα και σε χώρες όπως η Σουηδία και η Ολλανδία
που, κατά κοινή αποδοχή, προπορεύονται σε θεσµούς, υποδοµές και υπηρεσίες κοινωνικής
µέριµνας και φροντίδας, η κατασκευαστική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου
δεν είναι αποκλειστικά αφιερωµένη στην παραγωγή τεχνικών βοηθηµάτων.
Παραδείγµατος χάριν, στην Ολλανδία από τους 39 κατασκευαστές που συµµετείχαν στην
έρευνα του CORE µόνο οι 11 εµφανίζονται να κατασκευάζουν αποκλειστικά τεχνικά
βοηθήµατα, ενώ η πλειοψηφία, που είναι 28, φέρονται ως επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αγορές εκτός αυτής της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Παρόµοια
είναι και τα αποτελέσµατα για τη Σουηδία όπου 17 από τις 28 επιχειρήσεις που
µελετήθηκαν, παράγουν προϊόντα για ποικιλόµορφο αγοραστικό κοινό. Ωστόσο, πρέπει να
σηµειωθεί ότι στην περίπτωση της Σουηδίας το υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων που
εµφανίζονται να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τοµέα της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας είναι ενδεικτικό της ανάπτυξης των αγορών των σκανδιναβικών χωρών στο
συγκεκριµένο τοµέα, γεγονός το οποίο επιτρέπει ένα µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων µε
αποκλειστική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Υποστηρικτική Τεχνολογία.
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Πίνακας 24. Σύγκριση της δραστηριότητας των κατασκευαστών Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην
Ολλανδία και στη Σουηδία (Πηγή: CORE)
Σύνολο επιχειρήσεων

Ποσοστό κατασκευαστικής δραστηριότητας που αφορά την
παραγωγή Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
100 %

0 % - 30 %

31 % - 99 %

Ολλανδία

39

11

18

10

Σουηδία

28

11

12

5

3.2.4.3

Έλλειψη πόρων

Βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του κλάδου, που εν µέρει δικαιολογείται και
από το µέγεθός τους και από την εµβέλεια των δραστηριοτήτων τους, είναι η έλλειψη
πόρων. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν τους πόρους που απαιτούνται,
ιδιαίτερα όσον αφορά την πραγµατογνωµοσύνη και το κεφάλαιο, για να εκµεταλλευτούν
τη νέα τεχνολογία ή να επεκτείνουν τις αγορές τους γεωγραφικά.
3.2.4.4

Επιχειρήσεις µε περιορισµένη εµβέλεια

Εξαιτίας του µεγέθους των επιχειρήσεων αλλά και λόγω ενδογενών χαρακτηριστικών της
αγοράς (έλλειψη πληροφόρησης για τις ανάγκες των καταναλωτών, διασπαρµένες αγορές,
κλπ) και του κλάδου (τύπος εταιριών, χρήση νέων τεχνολογιών, διαθεσιµότητα πόρων), οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, έχουν περιορισµένη γεωγραφική εµβέλεια που
συνήθως απευθύνεται σε τοπικές και σπάνια σε εθνικές ή περιφερειακές αγορές. Η
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί σηµαντικό βήµα προς τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της συνοχής του κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και τη
δηµιουργία µιας αποδοτικής αγοράς. Σε µεγάλο βαθµό, η άρση των εσωτερικών εµποδίων
του εµπορίου µετά το 1993, που οφείλεται στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, έχει
βελτιώσει τις συνθήκες επιχειρηµατικότητας ως προς το γεωγραφικό εύρος της αγοράς,
αφού περιορίσθηκαν τα εσωτερικά εµπόδια στο εµπόριο που προέρχονταν κυρίως από τις
διαφορές ανάµεσα στα κράτη-µέλη αναφορικά µε τους κανονισµούς όπως πρωτόκολλα,
εκτιµήσεις, τυποποιηµένες διατάξεις υγείας και ασφάλειας και καταλόγους
πιστοποιητικών για αποζηµιώσεις και οι οποίες σε µεγάλο βαθµό εγκλώβιζαν την
τεχνολογία της αποκατάστασης µέσα στις επιµέρους εθνικές τεχνικές υποδοµές. Ωστόσο,
παραµένουν ουσιαστικά θέµατα, τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν, προτού επιτευχθεί ο
στόχος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
3.2.4.5

Κύριοι φορείς διεξαγωγής έρευνας

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η αδυναµία των επιχειρήσεων να
διεξάγουν έρευνα και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες προς τη βελτίωση των διαδικασιών
παραγωγής και των προϊόντων τους. Εποµένως, η αυξανόµενη «ευφυΐα» της τεχνολογικής
βάσης της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας δεν είναι εκµεταλλεύσιµη από τον κλάδο.
Συγκεκριµένα, η χρήση υλικών και συστατικών υψηλής τεχνολογίας -ιδιαίτερα η
γενίκευση των µικρό-επεξεργαστών- µπορεί να επιφέρει καταλυτικές επιπτώσεις και να
βελτιώσει τόσο τα νέα προϊόντα όσο και το κόστος τους. Αυτό όµως υπερβαίνει τους
οικονοµικούς πόρους και τις επιδιώξεις των προσωπικών µικροµεσαίων ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας που επί το πλείστον αδυνατούν να
εξοικειωθούν µε την υψηλή τεχνολογία και να την ενσωµατώσουν σε προϊόντα, µε
αποτέλεσµα ο κλάδος να χαρακτηρίζεται από χαµηλό βαθµό εισαγωγής νέων τεχνολογιών
και επιχειρήσεις µε σχεδόν ανύπαρκτη διάθεση για τεχνολογική αλλαγή. Τα παραπάνω
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περιορίζουν την καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες αφενός δεν
παράγουν νέα τεχνολογία, αφετέρου δεν συµπεριφέρονται ως δέκτες νέων τεχνολογιών.
Σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις του κλάδου που αδυνατούν να διεξάγουν έρευνα, φορείς
όπως ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα και ινστιτούτα έχουν επιδείξει κατά το
παρελθόν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Αυτό το
φαινόµενο, που εντάθηκε την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται και στη χώρα µας αλλά
και σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει γενικά ένα
υψηλό πρότυπο στην έρευνα και στη βασική τεχνολογία, όπως επίσης και ένα αυξανόµενο
επίπεδο γνώσης των απαιτήσεων του χρήστη και των πιθανών λύσεων που παρέχει η
Υποστηρικτική Τεχνολογία. Ωστόσο, σήµερα, αυτές οι προσπάθειες και η γνώση δεν είναι
εύκολα αξιοποιήσιµες από τις επιχειρήσεις, προκειµένου να υποστηριχθεί στο µέλλον η
δηµιουργία ενός υγιούς κλάδου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη που να
λειτουργεί στη βάση ανταγωνιστικών κριτηρίων, να αξιοποιεί νέες τεχνολογίες και να
παράγει ποιοτικά προϊόντα για µια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

3.3
3.3.1

Προσεγγίσεις και παρεµβατική πολιτική
Ιστορική αναδροµή

Οι παρεµβατικές πολιτικές που κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση του
κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, ανήκαν κυρίως στην κατηγορία των
νοµοθετηµάτων κοινωνικής µέριµνας που είχαν ως κύριο στόχο τη διευκόλυνση της
καταναλωτικής βάσης του κλάδου και σπάνια την ενίσχυση του κλάδου αυτού καθ’
εαυτού. Έτσι κατά καιρούς, έχουν υπάρξει ρυθµίσεις που αφορούν επιδόµατα για ΑµεΑ,
κοινωνικές παροχές ποικίλων ειδών και µέτρα υποστήριξης της ένταξης στο ευρύτερο
κοινωνικό-οικονοµικό γίγνεσθαι. Σε µεγάλο βαθµό, οι παρεµβάσεις αυτές στοιχειοθετούν
µια προσέγγιση η οποία αντιµετωπίζει το πρόβληµα ή µέρος του προβλήµατος, χωρίς
ωστόσο να αποτελεί συνολική παρέµβαση στον κλάδο. Το καθεστώς αυτό κυριάρχησε
µέχρι και τη δεκαετία του ‘90 σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
διεθνώς.
Η εµµονή σε παρεµβατικά µέτρα κοινωνικής µέριµνας -αν και χρήσιµη κυρίως για τα
ΑµεΑ και τους φορείς τους- δεν αντιµετώπιζε τα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία
κυρίως προέρχονταν από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, και την οποία εξέλιξη, οι
παραγωγικοί φορείς του κλάδου παρακολουθούσαν σχεδόν παθητικά, εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων. Αποτέλεσµα ήταν η επανεµφάνιση των ίδιων ή παρόµοιων προβληµάτων
προσβασιµότητας µε κάθε νέα τεχνολογική τροχιά και η απεγνωσµένη προσπάθεια
καταναλωτών, κατασκευαστών και εµπειρογνωµόνων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας να
εφεύρουν λύσεις που θα αντιµετώπιζαν το εκάστοτε πρόβληµα σε κάποιο βαθµό.
Με αυτό τον τρόπο στοιχειοθετήθηκε αυτό που σήµερα ονοµάζεται “reactive” προσέγγιση
στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της προσβασιµότητας και η οποία µέχρι και στις
µέρες µας δεν έχει αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αντίθετα, έχει καταστήσει τον
κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας παθητικό παρατηρητή των εξελίξεων και της
τεχνολογικής προόδου, δοµηµένο στη βάση ενός ολιγοπωλιακού µοντέλου αποτελούµενου
κυρίως από µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε µικρή οικονοµική δυνατότητα, χαµηλή
κατάρτιση σε τεχνολογίες αιχµής, περιορισµένη ικανότητα καινοτοµικής δράσης, µικρό
βαθµό υιοθέτησης και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και, σε κάθε περίπτωση, αποδέκτη
και όχι παραγωγό νέας τεχνολογίας. Όταν στα χαρακτηριστικά αυτά προστεθούν και τα
αποτελέσµατα των εµπειρικών δεδοµένων που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο
Κεφάλαιο, δηλαδή την ανάγκη πληροφόρησης και ενηµέρωσης των κατασκευαστών, την
έλλειψη πληροφορίας για τις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών, τις περιορισµένες
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ικανότητες και τα αντικειµενικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τελικοί χρήστες,
προκειµένου να εκφράσουν τις ανάγκες τους, τότε µπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό γιατί
η υφιστάµενη κατάσταση στον κλάδο παραµένει αναποτελεσµατική για όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς.

3.3.2

Η αναδυόµενη ΚτΠ

Είναι σαφές ότι η ΚτΠ αναµένεται να µεταβάλει ακόµη περισσότερο τόσο το
επιχειρηµατικό περιβάλλον όσο και τη νοοτροπία των καταναλωτών και των
προµηθευτών. Η ενηµέρωση του πολίτη µέσω του διαδικτύου θα είναι πολύ πιο άµεση,
πολύπλευρη, τεκµηριωµένη και αντικειµενική. Το γεγονός αυτό παρατηρείται ήδη και στη
χώρα µας, όπου η διείσδυση του διαδικτύου έχει επιτρέψει τη δηµιουργία πυλών µε
περιεχόµενο σχετικό µε ΑµεΑ, αλλά και τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής
απόψεων. Επίσης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τα όρια της αγοράς δεν θα
προσδιορίζονται αποκλειστικά και µόνο από γεωγραφικά κριτήρια, ενώ η διεισδυτικότητα
σε νέους κλάδους θα αποτελεί περισσότερο προτεραιότητα ύπαρξης και λιγότερο επιλογή.
Με βάση τα παραπάνω, κάθε προσπάθεια στήριξης της ισότιµης συµµετοχής όλων των
πολιτών στην ΚτΠ πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρέµβασης που να
υιοθετεί όλα εκείνα τα µέτρα (είτε ρυθµιστικού είτε αναπτυξιακού και καινοτόµου
χαρακτήρα) που θα ικανοποιούν και τις ικανές και τις αναγκαίες συνθήκες υλοποίησης του
στόχου.
Η µέχρι τώρα διεθνής εµπειρία στον τοµέα της πρόσβασης των ΑµεΑ σε συστήµατα και
εφαρµογές Η/Υ αποδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριµένου σχεδίου και δέσµης
πολιτικών που να ενισχύουν τη ζήτηση και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για
ΑµεΑ, καθώς και τους ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να τις επηρεάζουν.
Στο πρόσφατο παρελθόν, για το σκοπό αυτό έχουν εφαρµοστεί εναλλακτικές
παρεµβατικές πολιτικές µε στόχο είτε τη δηµιουργία νοµοθετικών ή ρυθµιστικών πλαισίων
στήριξης (π.χ., στις ΗΠΑ), είτε την ενίσχυση της βιοµηχανίας µέσω προγραµµάτων
έρευνας και ανάπτυξης ή οριζόντιων δράσεων (π.χ., τα προγράµµατα της DG XIII της ΕΕ).
Αν και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων αυτών δεν ήταν αµελητέα, πρέπει να
σηµειωθεί ότι καµία παρέµβαση από µόνη της δεν έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις µάλιστα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιούργησε νέα
προβλήµατα που στην πάροδο του χρόνου αποδείχθηκαν να είναι µη αντιµετωπίσιµα µε
παραδοσιακούς τρόπους και εργαλεία. Με βάση τα παραπάνω, κάθε προσπάθεια στήριξης
της ισότιµης συµµετοχής όλων των πολιτών στην ΚτΠ πρέπει να εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο παρέµβασης που να ικανοποιεί τις απαιτούµενες συνθήκες υλοποίησης
του στόχου. Συγκεκριµένα, στην ΚτΠ, ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να υιοθετεί όλα εκείνα τα
µέτρα (είτε ρυθµιστικού είτε αναπτυξιακού και καινοτοµικού χαρακτήρα) που θα οδηγούν
σε οικονοµική αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της καθολικής πρόσβασης στο
απώτερο µέλλον.

3.3.3

Θεωρητική προσέγγιση

Έχοντας περιγράψει συνοπτικά το πρόσφατο παρελθόν σε ότι αφορά τις κατηγορίες και
τους τύπους παρέµβασης που ακολουθήθηκαν µέχρι πρότινος, καθώς και τις νέες
απαιτήσεις που απορρέουν από την επερχόµενη ΚτΠ, στην ενότητα αυτή εξετάζεται ένα
ευρύτερο πλαίσιο παρεµβατικών πολιτικών, µέσω του οποίου θα µπορούσε κανείς να
αναλύσει εναλλακτικές πολιτικές και να αξιολογήσει τις συνθήκες που απαιτούνται για
την υλοποίηση και αποτελεσµατική εφαρµογή κάποιων από αυτές. Για το σκοπό αυτό,
χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατα µεθοδολογικά εργαλεία σε σκοπό να εξετασθεί και να
κατανοηθεί το παρελθόν του κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, και κυρίως να
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διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσής του που να τον καθιστούν ικανό να αντεπεξέλθει στις νέες
προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Το βασικό ερώτηµα που τίθεται είναι ποιες θα µπορούσαν να είναι οι εναλλακτικές
παρεµβατικές πολιτικές που θα επέτρεπαν στους κλάδους της βιοµηχανίας
(συµπεριλαµβανοµένου του κλάδου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αλλά και εκείνων που
αναπτύσσουν και επεκτείνουν τη δεσπόζουσα τεχνολογική γενιά) να κατακτήσουν τις
απαιτούµενες τεχνολογικές επιδόσεις, είτε υπό τη µορφή τεχνολογικής κατάρτισης που
είναι το ζητούµενο στην περίπτωση του κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, είτε
υπό την µορφή γνώσης σχετικά µε τις απαιτήσεις των χρηστών ΑµεΑ που είναι το
ζητούµενο στην περίπτωση των mainstream κλάδων, έτσι, ώστε να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά και αποδοτικά το πρόβληµα της προσβασιµότητας σε προϊόντα και
υπηρεσίες της ΚτΠ.
Οι συγκεκριµένες παρεµβατικές πολιτικές που εξετάζονται, είναι αυτές που εδώ και µια
δεκαετία έχουν αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους διεθνώς όπως νοµοθετήµατα και
οδηγίες, πρότυπα και κανόνες προσβασιµότητας, στήριξη της τεχνολογικής έρευνας και
ανάπτυξης, µηχανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας κα. Οι παρεµβάσεις αυτές στοιχειοθετούν
εναλλακτικούς τρόπους παρακινούµενης καινοτοµίας, που είναι το µοντέλο που
καταδεικνύουν ως επικρατέστερο για τον κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας,
πρόσφατες µελέτες (βλέπε Vernardakis, Stephanidis and Akoumianakis, 1997) και το
οποίο µας απασχόλησε στην παρούσα φάση. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τόσο οι στόχοι
που εξυπηρετούν οι πολιτικές αυτές όσο και οι προϋποθέσεις που πρέπει να
ικανοποιούνται για να αποφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, καθώς και ο ρόλος που
καλούνται να διαδραµατίσουν συγκεκριµένοι φορείς όπως το κράτος και οι εποπτευόµενοι
οργανισµοί του αλλά και µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί.
3.3.3.1

Παρακινούµενη καινοτοµική δραστηριότητα

Η ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητά της να καινοτοµεί
και να αφοµοιώνει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως δεν έχουν τις υποδοµές να διεξάγουν την
απαραίτητη έρευνα και, συνεπώς, αποκτούν την απαιτούµενη τεχνολογία καταφεύγοντας
σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η εµπειρία των τελευταίων δεκαετιών διδάσκει ότι από µόνη
της η αγορά δεν µπορεί να διασφαλίσει την ικανοποιητική προώθηση των νέων
τεχνολογιών προς τη βιοµηχανία, ιδιαίτερα όταν η αγορά στοιχειοθετείται από
χαρακτηριστικά όπως αυτά που έχουν περιγραφεί για το χώρο της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας και των ΑµεΑ, δηλαδή µικρή ζήτηση από την πλευρά της αγοράς και χαµηλή
αγοραστική δύναµη από πλευράς καταναλωτών, ύπαρξη ενδιάµεσων που σε µεγάλο βαθµό
καθορίσουν το είδος και την κατεύθυνση της ζήτησης, έλλειψη πληροφόρησης και,
αντίστοιχα, έντονα ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους, έλλειψη πόρων, χαµηλή
κατάρτιση σε τεχνολογίες αιχµής, ανεπάρκεια εκµετάλλευσης νέων τεχνολογιών και µικρή
καινοτοµική δραστηριότητα από την πλευρά της βιοµηχανίας. Από την άλλη πλευρά, οι
νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής αποτελούν πλέον τα µέσα για τις
επιχειρήσεις που επιθυµούν να περάσουν στη νέα εποχή της ψηφιακής οικονοµίας και να
παραµείνουν ανταγωνιστικές.
Εποµένως, είναι σκόπιµο να εξεταστεί σε βάθος τόσο η υφιστάµενη κατάσταση στον
κλάδο όσο και το επιθυµητό status quo, προκειµένου να αξιολογηθούν οι εναλλακτικοί
δρόµοι και οι παρεµβατικές πολιτικές που θα µπορούσαν να επιφέρουν το προσδοκώµενο
αποτέλεσµα σε βάθος χρόνου. Υπό αυτή την οπτική γωνία θα εξετασθούν περιληπτικά οι
βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν την παρακινούµενη καινοτοµική δραστηριότητα,
καταδεικνύοντας τις πολιτικές εκείνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου για
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µια αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας που να γνωρίζει τι θέλει και µια βιοµηχανία που
να µπορεί να το προσφέρει µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα στην ψηφιακή εποχή.
3.3.3.2

Το µοντέλο της παρακινούµενης καινοτοµίας

Η ιδέα της παρακινούµενης καινοτοµικής δραστηριότητας στηρίζεται στην παρατήρηση,
που εκφράστηκε για πρώτη φορά από τον Sir John Hicks το 1932, ότι η έλλειψη ή
µεταβολή των χαρακτηριστικών (π.χ. της τιµής) κάποιου συντελεστή παραγωγής µπορεί
να επηρεάσει την κατεύθυνση και το ρυθµό της τεχνολογικής αλλαγής και να οδηγήσει σε
καινοτοµίες (σε παραγωγικές διαδικασίες ή νέα προϊόντα) που να αξιοποιούν λιγότερο το
συγκεκριµένο συντελεστή παραγωγής. Κατά καιρούς, η αρχή της παρακινούµενης
καινοτοµίας έχει εφαρµοστεί σε πολλούς κλάδους της βιοµηχανίας για να εξηγηθούν είτε
τεχνολογικά θέµατα είτε µεταβολές στην αγορά και τη συµπεριφορά των καταναλωτών.
Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, έχουν πραγµατοποιηθεί και εµπειρικές µελέτες,
προκειµένου να αξιολογηθεί και να τεκµηριωθεί η παρακινούµενη καινοτοµική
δραστηριότητα. Παραδείγµατος χάριν, στον κλάδο της ενέργειας έχει αποδειχθεί και
εµπειρικά ότι µια αύξηση στην τιµή της ενέργειας οδηγεί σε τεχνολογικές αλλαγές που
προωθούν την εµπορική αξιοποίηση προϊόντων που η χρήση τους απαιτεί λιγότερη
ενέργεια.
Κατά καιρούς η παρακινούµενη καινοτοµία έχει εκφραστεί µε διαφορετικούς τρόπους,
µοντέλα και θεωρήµατα που την εξειδικεύουν για την περίπτωση της τεχνολογικής
απόδοσης (technological performance). Μια θεωρία για την παρακινούµενη τεχνολογική
καινοτοµία υποστηρίζει ότι αν τα θεσµικά πλαίσια και οι υποδοµές της αγοράς υπάρχουν
σε επάρκεια και λειτουργούν, τότε είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει και η βελτίωση της
τεχνολογικής απόδοσης. Στην καλύτερη περίπτωση η βελτίωση αυτή συνίσταται ή είναι το
αποτέλεσµα των προβλέψεων του είδους της τεχνολογικής αλλαγής που είναι κατάλληλη
για κάθε φάση της αειφόρου ανάπτυξης, και της συνειδητής προσπάθειας για την επίτευξη
των αλλαγών αυτών. Μια διαφορετική θεώρηση είναι αυτή που εκφράστηκε από τον
Nathan Rosenberg το 1976 και που παρατηρεί ότι, προκειµένου κάποιος µηχανισµός της
αγοράς να επιφέρει ή να οδηγήσει σε τεχνολογική αλλαγή, θα πρέπει να προϋπάρχουν οι
τεχνολογικές ικανότητες. Τέλος, υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις που εξηγούν την
παρακινούµενη καινοτοµία ως αποτέλεσµα συγκυριών της προσφοράς (supply-push) και
άλλες που προτάσσουν την τεχνολογική αλλαγή ως καθοριστικό παράγοντα στη
διαδικασία επιλογής και θεσµοθέτησης κανόνων και παρεµβατικών πλαισίων αειφόρου
ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προκύπτει ως συµπέρασµα, είναι το γεγονός ότι
η τεχνολογική πρόοδος, το θεσµικό πλαίσιο και οι παρεµβατικές πολιτικές είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα µεταξύ τους και αποτελούν συνιστώσες για µια αποτελεσµατική
αναπτυξιακή πολιτική.
3.3.3.3

Οι στόχοι του µοντέλου της παρακινούµενης καινοτοµίας

Στο πλαίσιο αυτής της Μελέτης όπου εξετάζεται η αγορά και ο κλάδος Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας, το µοντέλο της παρακινούµενης καινοτοµίας έχει δύο κυρίως στόχους. Ο
πρώτος αφορά τον κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και συνίσταται σε παρακίνηση
είτε υπό τη µορφή µέτρων ενίσχυσης της αγοράς είτε υπό τη µορφή παρεµβάσεων για
στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου, µιας και είναι γνωστό ότι η τεχνολογική τους
κατάρτιση και ικανότητα υιοθέτησης και ενσωµάτωσης τεχνολογιών αιχµής είναι µικρή
έως ανύπαρκτη. Ο δεύτερος στόχος του µοντέλου είναι να εξετάσει τη δυνατότητα
παρακίνησης του ευρύτερου κλάδου που παράγει τεχνολογίες της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις των χρηστών ΑµεΑ
λαµβάνονται υπόψη στα διάφορα στάδια ανάπτυξης και ωρίµανσης µιας τεχνολογίας. Για
κάθε έναν από τους δύο παραπάνω στόχους, οι τρόποι παρέµβασης, καθώς και οι
79

µηχανισµοί υλοποίησης των απαιτούµενων παρεµβάσεων διαφέρουν γιατί τα
χαρακτηριστικά των κλάδων είναι διαφορετικά. Έτσι, παραδείγµατος χάριν, ενώ για τον
κλάδο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας το ζητούµενο είναι η αύξηση της καινοτόµου
δραστηριότητας των επιχειρήσεων, για τους κλάδους της δεσπόζουσας τεχνολογικής
γενιάς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ραγδαία ταχύτητα τεχνολογικών αλλαγών, το
ζητούµενο είναι η πληρέστερη γνώση των απαιτήσεων των χρηστών ΑµεΑ και η
εξασφάλιση ότι αυτές λαµβάνονται υπόψη (mainstream). Η τελευταία εκδοχή είναι εκείνη
που αυτό τον καιρό εµφανίζεται ως επικρατέστερη ή τουλάχιστον εξίσου σηµαντική όσο
και αυτή που αποβλέπει στην ενίσχυση του κλάδου της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
αυτού καθ’ εαυτού.
Εποµένως, στην προσπάθεια να οριοθετηθούν οι στόχοι µιας συνολικής παρεµβατικής
πολιτικής που θα στηρίζεται στο γενικό µοντέλο της παρακινούµενης καινοτοµικής
δραστηριότητας, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η γενικότερη εικόνα και να αναζητούνται
λύσεις που θα ικανοποιούν εναλλακτικές θεωρήσεις για την παρακινούµενη καινοτοµία,
εξυπηρετώντας µε αυτόν τον τρόπο τρεις κυρίως στόχους:
•

την ενδυνάµωση της αγοράς υποστηρικτικών τεχνολογιών

•

την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της βιοµηχανίας που παράγει τεχνικά
βοηθήµατα, αλλά και

•

την εγρήγορση και διευκόλυνση, µέσω κατάλληλων κινήτρων, των επιχειρήσεων
του κλάδου της δεσπόζουσας τεχνολογικής γενιάς, ώστε να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών ΑµεΑ κατά τη φάση
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και όχι εκ των υστέρων όπως είθισται να γίνεται
σήµερα.

Τα παραπάνω µεταφράζονται σε σειρά επιµέρους στόχων που αφορούν, µεταξύ άλλων,
την ενίσχυση:
•

της ζήτησης προκειµένου η αγορά να µπορέσει να εκφράσει τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες της στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και να ελέγξει, στο
βαθµό που µπορεί, την ποιότητα και προσβασιµότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών και προϊόντων

•

της εγχώριας παραγωγής όχι µόνο παραδοσιακών προϊόντων Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας, όπως, π.χ., της κατασκευής ορθοπεδικών µηχανηµάτων, αλλά κυρίως
τεχνικών βοηθηµάτων που βασίζονται σε, ή αξιοποιούν, τεχνολογίες αιχµής όπως
αυτές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών

•

της ανταγωνιστικότητας συγκεκριµένων προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

•

των εισαγωγών ως απόρροια της αύξησης της ζήτησης και της έλλειψης εγχώριας
παραγωγής σε συγκεκριµένους τοµείς

•

της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι δεν είναι πάντα εφικτή η ταυτόχρονη προώθηση
όλων των παραπάνω στόχων, αφού η σχέση που τους συνδέει δεν είναι πάντα
συµπληρωµατική (βλέπε Πίνακα 25).
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Πίνακας 25. Συµπληρωµατικότητα ενδεικτικών παρεµβατικών µηχανισµών (Πηγή: Vernardakis et al., 1997)
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Ο Πίνακας 25 είναι ενδεικτικός για το βαθµό συµπληρωµατικότητας των διαφόρων
παρεµβάσεων. Στον Πίνακα 26 εξετάζονται ορισµένες από τις παρεµβατικές πολιτικές που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ακολουθώντας µία κατάταξη ανάλογα µε τους τρεις
στρατηγικούς στόχους που αναλύθηκαν προηγουµένως και αφορούν συγκεκριµένα την
ενίσχυση της αγοράς Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, την ενίσχυση της βιοµηχανίας
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και τέλος το “mainstream”.

Εταιρικές συµφωνίες

∆ηµιουργία &
συµµετοχή σε δίκτυα

Ενίσχυση έργων
Έρευνας &
Ανάπτυξης

Ενηµέρωση του
πολίτη

Προτυποποίηση

Νοµοθετικά µέτρα

Κοινωνική ασφάλιση

Πίνακας 26. Στόχοι και µηχανισµοί που µπορούν να εξυπηρετήσουν τους στόχους για την ενίσχυση της
αγοράς και βιοµηχανίας Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Πηγή: Vernardakis et al., 1997)

Ενίσχυση της αγοράς /
προσφοράς και
ζήτησης
Ενίσχυση του κλάδου
Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας
Mainstream

3.4

Πολιτικές για τη στήριξη της αγοράς

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται παραδοσιακές παρεµβάσεις, όπως κοινωνική
ασφάλιση, νοµοθεσία και ρυθµίσεις, προτυποποίηση αναγκών και µέτρα ενηµέρωσης του
πολίτη.
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3.4.1

Κοινωνική µέριµνα και ασφάλιση

Παραδοσιακά, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, µεγάλο µέρος των
αρµοδιοτήτων του κράτους αναφορικά µε τα άτοµα µε αναπηρία εκφράζεται µέσω µέτρων
κοινωνικής µέριµνας, ασφάλισης και προστασίας των ατόµων αυτών. Τα µέτρα αυτά
αναπτύσσονται περαιτέρω στο επόµενο Κεφάλαιο της παρούσας Μελέτης. Έτσι, το
Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις επιµέρους δοµές που έχουν δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα
των µέτρων και στην ανάλυση της γενικής κατεύθυνσης των µέτρων αυτών.
Για την Ελλάδα, όπως προκύπτει από το EC Observatory on National Policies to Combat
Social Exclusion, η κοινωνική µέριµνα είναι οργανωµένη ανά οµάδα στόχου, ενώ δεν
λαµβάνει υπόψη άλλα εν δυνάµει σχετικά κριτήρια (π.χ. ηλικία, χωροταξική κατανοµή,
κλπ). Εποµένως, σύµφωνα µε την υπάρχουσα δοµή, προβλέπονται τρεις οµάδες στόχου
που είναι τα άτοµα νεαρής ηλικίας και οι οικογένειές τους, οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε
αναπηρία.
Η κοινωνική µέριµνα συνήθως εκφράζεται ως συνάρτηση των δοµών πρόνοιας και της
επιδοµατικής πολιτικής. Στην Ελλάδα έχουν κατά το παρελθόν δηµιουργηθεί δοµές που
ενισχύουν και υποστηρίζουν µια σύγχρονη αντιµετώπιση των προβληµάτων των ατόµων
µε αναπηρία. Σε επίπεδο δοµών και υπηρεσιών έχουν θεσπιστεί και βρίσκονται σε ισχύ τα
παρακάτω:
•

Κέντρα Αποκατάστασης,
(ΚΑΑΚΥ ΑΜΕΑ)

•

Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Υποστήριξης ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ)

•

Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ)

•

Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕΠΕΠ)

•

Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων (ΚΑΑΠ)

•

Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ)

•

Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ)

•

Κέντρο Εκπαίδευσης, Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

•

Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων

•

Ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας

•

Κάρτα αναπηρίας

Αποθεραπείας,

Κοινωνικής

Υποστήριξης

ΑΜΕΑ

Παράλληλα, έχει θεσπιστεί µια επιδοµατική πολιτική που αφορά κυρίως τις µετακινήσεις
µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς όπως ΟΣΕ, Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία (ΚΤΕΛ).
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω µέτρα αλλά και γενικότερα η κοινωνική
πολιτική που ασκήθηκε κατά το παρελθόν, οριοθετούν γενικές παρεµβάσεις ενώ δεν
εξειδικεύονται όσο χρειάζεται. Παραδείγµατος χάριν, όπως προκύπτει από πρόσφατες
µελέτες (βλέπε Balourdos et al., 1998), µια πτυχή του προβλήµατος που παραµένει
ανεξιχνίαστη είναι αυτή της γεωγραφικής – χωροταξικής δοµής των ΑµεΑ στην Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, έχει ήδη προταθεί ότι ένα στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά
την ex-ante αξιολόγηση των µέτρων κοινωνικής πολιτικής είναι η γεωγραφική χωροταξική κατανοµή των οµάδων στόχων. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
στην περίπτωση σχεδιασµού µέτρων ανάπτυξης και βελτίωσης κοινωνικών υποδοµών
λόγω της διαπιστωµένης άνισης γεωγραφικής κατανοµής της εν γένει προσφοράς
κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Εξάλλου, ένα µεγάλο µέρος των κοινωνικο82

οικονοµικών ανισοτήτων στην Ελλάδα οφείλεται στις διαπεριφερειακές ανισότητες και
κυρίως στις ανισότητες που υπάρχουν ανάµεσα στην πόλη και στο χωριό από τη µια µεριά
και στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα από την άλλη. Αποτέλεσµα
αυτών των ανισοτήτων είναι η περιφέρεια να υπολείπεται του κέντρου και σε επίπεδο
υποδοµών αλλά και σε επίπεδο εύρους και ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών.

3.4.2

Νοµοθετήµατα και ρυθµίσεις

Μια εναλλακτική παρεµβατική στρατηγική στήριξης της αγοράς Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας µπορεί να υλοποιηθεί µέσω νοµοθετηµάτων και κανονιστικών ρυθµίσεων. Σε
µεγάλο βαθµό, αυτή η κατηγορία παρεµβάσεων συµπεριλαµβάνει και την προηγούµενη
όµως δεν εξαντλείται µόνο σε µέτρα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, όπως
θα δούµε και παρακάτω, η νοµοθεσία µπορεί να προκαλέσει και αλλαγές σε επίπεδο
βιοµηχανίας ή να επηρεάσει τη δοµή και τη συµπεριφορά της βιοµηχανίας.
3.4.2.1

∆ιεθνής εµπειρία και πρακτική

∆ιεθνώς, η εφαρµογή νοµοθετικών ρυθµίσεων αποτελεί µια από τις πλέον παραδεκτές
πρακτικές ενίσχυσης της ζήτησης. Ταυτόχρονα, αποτελεί µια χρονοβόρα και πολύπλοκη
διαδικασία που πρέπει να λαµβάνει υπόψη αρκετά και διαφορετικά θέµατα. Συνήθως, οι
παρεµβάσεις νοµοθετικού χαρακτήρα προϋποθέτουν µια καθαρά διατυπωµένη ζήτηση από
την αγορά σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες, διαφορετικά τα αποτελέσµατα µπορεί να
µην είναι τα επιθυµητά. Συγκεκριµένα, στις περιπτώσεις που η ζήτηση δεν είναι
διατυπωµένη, η νοµοθεσία από µόνη της δεν µπορεί να αποτελέσει κίνητρο ανάπτυξης. Σε
αντίθετη περίπτωση όµως, µπορεί να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα.
Κατά το παρελθόν, στην Ευρώπη υπήρξαν περιορισµένες προσπάθειες (όπως τα
προβλεπόµενα στη Συνθήκη του Amsterdam) και µε περιορισµένο αντίκτυπο και
αποτελέσµατα (βλέπε Κεφάλαιο 4 για πληρέστερη ανάλυση). Αντίθετα, στις ΗΠΑ η
πρόοδος υπήρξε σηµαντική µέσω σειράς νοµοθετηµάτων όπως τα Americans with
Disabilities Act (ADA) του 1992, The Telecommunications Act του 1996 και το λεγόµενο
Section 508 του 1998, πιο πρόσφατα. Ειδικά ο νόµος ADA ήταν αυτός που για πρώτη
φορά εισήγαγε αυστηρές και άµεσες διατάξεις αναφορικά µε την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των ΑµεΑ, διατάξεις οι οποίες βελτιώθηκαν στην έκδοση
Telecommunications Act του 1996. Τα αποτελέσµατα τέτοιων παρεµβάσεων στη
βιοµηχανία, αν και δεν υπήρξαν θεαµατικά, προκάλεσαν, ωστόσο, την εγρήγορση των
επιχειρήσεων και κυρίως αυτών που συµβάλλονται µε κάποιο τρόπο µε το κράτος. Πολλές
βιοµηχανίες µάλιστα υιοθέτησαν µέτρα προς την κατεύθυνση συµµόρφωσης µε την
υφιστάµενη νοµοθεσία. Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας είναι οι δράσεις Active
Accessibility από την Microsoft και η αντίστοιχη Java Accessibility Initiative από την Sun
Microsystems.
Ένα άλλο παράδειγµα θετικών επιπτώσεων στην αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι
η περίπτωση νοµοθετικής παρέµβασης στη Φινλανδία (1897) και η ζήτηση για
συγκεκριµένα προϊόντα που ακολούθησε. Η περίπτωση αυτή αναλύεται στη µελέτη των
(Vernardakis, Stephanidis, Akoumianakis, 1995a; Vernardakis, Stephanidis,
Akoumianakis, 1995b), όπου παρουσιάζεται µια οικονοµετρική ανάλυση της ζήτησης και
της διάχυσης των τηλεφωνικών υπηρεσιών κινδύνου (alarm telephone services) σε
δηµοτικά διαµερίσµατα της Φινλανδίας. Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται η καµπύλη
διάχυσης της υπηρεσίας σε µια περίοδο δέκα ετών, για την οποία µπόρεσαν οι µελετητές
να συλλέξουν στοιχεία. Όπως προκύπτει από το γράφηµα, η εφαρµογή της νοµοθεσίας του
1987 είχε καθοριστική συµβολή στη διάθεση της υπηρεσίας µε αποτέλεσµα στα τέλη του
έτους 1993 να έχει ικανοποιηθεί όλη η ζήτηση από την εγχώρια αγορά.
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Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που περιγράφεται, η εφαρµογή της
νοµοθεσίας και η µετέπειτα άρθρωση της ζήτησης είχαν και παρενέργειες για τον κλάδο.
Μια από αυτές ήταν το γεγονός ότι, ενώ πριν την εφαρµογή του νόµου οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνταν στην αγορά ήταν αρκετές, στη µετέπειτα περίοδο η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων αποσύρθηκαν για λόγους που δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί, αφήνοντας
ένα µικρό αριθµό ανταγωνιστών στην αγορά. Πιθανολογείται ότι οι λόγοι που οδήγησαν
τις επιχειρήσεις στην έξοδο από την αγορά δεν οφείλονταν στην ποιότητα των
προσφερόµενων προϊόντων αλλά κυρίως στην έλλειψη αποθεµάτων και τη µη ικανότητά
τους να διαθέσουν τον απαιτούµενο αριθµό προϊόντων στην αρχή µε αποτέλεσµα να
αναπτυχθεί µια τάση για συγκεκριµένους τύπους προϊόντων η οποία επικράτησε µέχρι το
τέλος (Vernardakis, Stephanidis, Akoumianakis, 1997).
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Εικόνα 6. Καµπύλη S για τη διάχυση των τηλεφωνικών υπηρεσιών κινδύνου (alarm telephones) στη
Φινλανδία – αποτελέσµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας του 1987 (Πηγή: Vernardakis et al., 1997)

3.4.2.2

Η ελληνική πραγµατικότητα

Στην Ελλάδα, νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα άτοµα µε αναπηρία άρχισαν να οριοθετούνται
κατά τη δεκαετία του 1980. Συγκεκριµένα, οι πρώτες ρυθµίσεις τέθηκαν σε ισχύ το 1980
και αφορούσαν το δικαίωµα των ΑµεΑ στην εργασία και στην επαγγελµατική κατάρτιση.
Η πολιτική που θεσπίσθηκε δεν βασιζόταν σε οικονοµικά στοιχεία του πληθυσµού στόχου
αλλά κυρίως αφορούσε µέτρα ενίσχυσης των ανθρωπίνων ικανοτήτων όπως προγράµµατα
κατάρτισης και επαγγελµατικού προσανατολισµού. Αν και οι συγκεκριµένες νοµοθετικές
ρυθµίσεις σχεδιάστηκαν µε στόχο να βελτιώσουν την υφιστάµενη κατάσταση, συχνά
αντιµετώπισαν προβλήµατα στην εφαρµογή τους, τα οποία στην ουσία περιόρισαν και την
αποτελεσµατικότητά τους. Συγκεκριµένα, η κριτική η οποία εκφράστηκε στοιχειοθετούσε
το πρόβληµα στην έλλειψη επαρκούς γνώσης σχετικά µε τον πληθυσµό των ατόµων µε
αναπηρία, τα χαρακτηριστικά τους, τους τρόπους που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της
αναπηρίας καθώς και το φάσµα των υπηρεσιών που χρησιµοποιούν (Karantinos et al 1992,
p. 63).
Η εκ των υστέρων ανάλυση, βάσει και των δεδοµένων της απογραφής του 1991, κατέδειξε
ορισµένα βασικά συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν µελλοντικές
προσπάθειες ρυθµιστικών µέτρων στη χώρα µας. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους τα
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συµπεράσµατα και οι παρατηρήσεις δεν αξιοποιήθηκαν όσο θα µπορούσαν, προκειµένου
να βελτιώσουν το νοµοθετικό πλαίσιο υποστήριξης των ΑµεΑ στην Ελλάδα. Στο βαθµό,
λοιπόν, που σήµερα επαναπροσδιορίζεται το πρόβληµα και υπάρχει η διάθεση τόσο σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών-µελών να αντιµετωπιστεί το
θέµα των ΑµεΑ στο πλαίσιο της ΚτΠ, είναι σηµαντικό να επανεξεταστεί η εµπειρία του
παρελθόντος υπό το πρίσµα των νέων συνθηκών που διαµορφώνονται αλλά και µε
γνώµονα τα αποτελέσµατα δράσεων σε άλλα κράτη τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Συγκεκριµένα, µε βάση τα δεδοµένα που είναι σήµερα διαθέσιµα, είναι σηµαντικό οι
ρυθµίσεις που αφορούν τα ΑµεΑ να λαµβάνουν υπόψη ορισµένα κοινωνικο-πολιτισµικά
χαρακτηριστικά που καθιστούν τις οµάδες στόχου διαφορετικές µεταξύ τους και απαιτούν
τη θέσπιση αντιστοίχως εξειδικευµένων ρυθµίσεων. Ένας παράγοντας διαφοροποίησης, ο
οποίος εµφανίζεται και ως ιδιαίτερα σηµαντικός, είναι η ηλικία. Συγκεκριµένα, για ΑµεΑ
νεαρής ηλικίας χρειάζονται συντονισµένες προσπάθειες αντιµετώπισης του αποκλεισµού
τους από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Επίσης, εφόσον οι κατηγορίες
νοσηµάτων δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών
µε ειδικές ανάγκες (βλέπε Πίνακα 27), τα µέτρα που θα ληφθούν προς αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να είναι κοινά και για τα δύο φύλα.
Πίνακας 27. Κατανοµή ΑµεΑ ανά κατηγορία νοσήµατος και ηλικίας (%) βάσει
στοιχείων της απογραφής του 1991 (Πηγή: Balourdos et al., 1999)

Άνδρες

Ηλικία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Χρόνια νοσήµατα
Σωµατική αναπηρία
Κινητική αναπηρία
Πνευµατική αναπηρία
Άλλη νόσος ή αναπηρία
Ακαθόριστη

Γυναίκες

Σύνολο

(%)
(Αριθµ.)
Χρόνια νοσήµατα
Σωµατική αναπηρία
Κινητική αναπηρία
Πνευµατική αναπηρία
Άλλη νόσος ή αναπηρία
Ακαθόριστη

Σύνολο

Σύνολο

(%)
(Αριθµ.)
Χρόνια νοσήµατα
Σωµατική αναπηρία
Κινητική αναπηρία
Πνευµατική αναπηρία
Άλλη νόσος ή αναπηρία
Ακαθόριστη
Σύνολο

(%)
(Αριθµ.)

0 - 10
(%)
19.6
14.2
10.8
17.9

11 - 25
(%)
11.2
16.0
9.3
28.0

26 - 50
(%)
24.2
16.2
7.4
14.8

51 & άνω
(%)
47.9
13.5
7.6
2.4

ΣΥΝΟΛΟ
(%)
40.9
14.2
7.7
6.4

35.8
1.7
100.00
1,563
18.1
14.8
11.7
16.3

33.8
1.8
100.00
7,067
12.2
13.6
9.7
29.7

35.7
1.7
100.00
24,103
24.2
13.5
8.1
15.5

27.0
1.7
100.00
92,640
48.5
11.8
7.2
2.3

29.1
1.7
100.00
125,373
43.2
12.1
7.5
5.5

36.9
2.2
100.00
1,202
19.0
14.5
11.2
17.2
36.2

32.9
1.9
100.00
4,511
11.6
15.0
9.4
28.6
33.4

36.9
1.9
100.00
15,155
24.2
15.1
7.7
15.1
36.1

28.2
1.9
100.00
85,953
48.2
12.7
7.4
2.3
27.6

29.7
1.9
100.00
106,821
42.0
13.2
7.6
6.0
29.4

1.9
00.00
2,765

1.9
100.00
11,578

1.7
100.00
39,258

1.8
100.00
178,593

1.8
100.00
232,194

85

Ένας άλλος παράγοντας που εν δυνάµει καθορίζει το είδος, την κατεύθυνση αλλά και την
αποτελεσµατικότητα παρεµβατικών πολιτικών στη χώρα µας συσχετίζεται µε τη
γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού των ΑµεΑ. Παραδείγµατος χάριν, έχει παρατηρηθεί
από τα δεδοµένα της απογραφής του 1991 ότι η πλειοψηφία των ΑµεΑ κατοικούν στο
λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλους νοµούς η κατανοµή είναι
σχεδόν κανονική χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Επίσης, για τον πληθυσµό των ΑµεΑ
που ζουν στα διάφορα κέντρα φροντίδας παρατηρείται µια συγκέντρωση στην περιοχή του
λεκανοπεδίου της Αττικής (περίπου 50% όπως προκύπτει από τον Πίνακα 28).
Πίνακας 28. Κατανοµή ΑµεΑ βάσει κατηγορίας χώρου διαµονής και γεωγραφικής
περιοχής (Πηγή: Balourdos et al. , 1999)

Γεωγραφική περιοχή

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Νησιά Ιονίου
∆υτική Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Νησιά βορείου Αιγαίου
Νησιά νοτίου Αιγαίου
Κρήτη
Σύνολο επικράτειας

Κάτοικοι σε ιδιωτικά
νοικοκυριά

Κάτοικοι σε
κέντρα φροντίδας

Σύνολο
(%)

Πληθυσµός

(%)

Πληθυσµός

(%)

Πληθυσµός

16,088
43,227
6,074
6,891
15,152
5,235
13,006
10,858
76,328
11,398
7,049
5,717
15,578

6.91
18.58
2.61
2.96
6.51
2.25
5.59
4.66
32.81
4.90
3.03
2.45
6.69

1,006
6,196
619
395
1,513
372
1,067
619
17,194
1,266
704
1,736
1,781

2.91
17.93
1.79
1.14
4.38
1.07
3.09
2.00
49.77
3.66
2.03
5.02
5.15

17,094
49,423
6,693
7,286
16,665
5,607
14,073
11,549
93,522
12,664
7,753
7,453
17,359

6.39
18.50
2.50
2.72
6.23
2.09
5.26
4.32
35.01
4.74
2.90
2.78
6.49

232,601

100

34,540

100

267,141

100

Από τα παραπάνω δεδοµένα, επιβεβαιώνεται η διαφορά που υπάρχει µεταξύ κέντρου και
ελληνικής περιφέρειας και στις δοµές κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, γεγονός που
καθιστά αναγκαία την αποκέντρωση των υπηρεσιών και τη δηµιουργία θεσµών που θα
επιτρέπουν στον πληθυσµό ΑµεΑ της περιφέρειας να απολαµβάνει τις ίδιες υπηρεσίες που
απολαµβάνει ο αντίστοιχος του κέντρου. Πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι
τέτοιου είδους προσπάθειες καταβάλλονται από την ελληνική πολιτεία τα τελευταία
χρόνια µε τη δηµιουργία και εφαρµογή νέων θεσµών και µε την αποκέντρωση των
αρµοδιοτήτων που προοδευτικά µεταφέρονται από το κράτος στους ΟΤΑ. Είναι όµως
επίσης σαφές ότι οι ρυθµοί µε τους οποίους τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται πρέπει να
ενταθούν.

3.4.3

Θέσπιση προτύπων

Η θέσπιση εθνικών ή η υιοθέτηση διεθνών προτύπων, κανόνων και οδηγιών αποτελεί µια
άλλη µορφή παρέµβασης που επηρεάζει τόσο την αγορά στο βαθµό που υποβοηθά την
άρθρωση της ζήτησης και των απαιτήσεων της καταναλωτικής βάσης, όσο και τη
βιοµηχανία, θέτοντας ποιοτικά συνήθως κριτήρια για το είδος και την ποιότητα των
προϊόντων που παράγονται. Οι παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν συνήθως τον
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καθορισµό σχεδιαστικών µεθόδων αλλά και χαρακτηριστικών που πρέπει να ικανοποιούν
συγκεκριµένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων, καθώς και των συµβάσεων στις οποίες
εµπλέκονται φορείς του δηµοσίου µε τρίτους. Παραδείγµατα τέτοιων σχεδιαστικών
κανόνων που λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ΑµεΑ, βρίσκονται σήµερα
σε κλάδους όπως η πολεοδοµία και η αρχιτεκτονική κτιρίων, καθώς και η διαµόρφωση
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η εµπειρία που έχει συσσωρευτεί, αποτυπώνεται σε
κώδικες καθολικού σχεδιασµού που περιλαµβάνουν κανόνες, οδηγίες και
κατασκευαστικές προδιαγραφές. Με αφετηρία τα παραπάνω, στο πρόσφατο παρελθόν
υπήρξαν αξιόλογες προσπάθειες οριοθέτησης σχεδιαστικών κανόνων αναφορικά µε την
προσβασιµότητα προϊόντων και υπηρεσιών της ΚτΠ. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται
συνοπτικά ο ρόλος που έχουν διαδραµατίσει αυτές οι προσπάθειες αναφορικά µε τη
στήριξη της αγοράς. Σε επόµενο Κεφάλαιο της Μελέτης αναλύονται επιµέρους θέµατα
που αφορούν τα είδη προτύπων που υφίστανται, τις επιπλέον δράσεις που απαιτούνται,
καθώς και τις προϋποθέσεις που τίθενται ως ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την
επιτυχή οριοθέτηση µιας στρατηγικής για πρότυπα.
Γενικά, η θέσπιση προτύπων ως παρεµβατικός µηχανισµός θεωρείται επίσης ως εν δυνάµει
ευκαιρία για στήριξη και ανάπτυξη της αγοράς αλλά και ως παράγοντας που µπορεί κάτω
από ορισµένες συνθήκες να αποτελέσει εµπόδιο και να επιβραδύνει την πρόοδο. Ο θετικός
ρόλος των προτύπων συνίσταται στο ότι µπορεί να αποτελέσουν εφαλτήριο και να
δράσουν ως καταλύτες για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, τη θέσπιση
κανόνων και κριτηρίων συµβατότητας µεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την
αποτροπή του αποκλεισµού συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού. Επιπλέον, η ύπαρξη
προτύπων µπορεί να περιορίσει το βαθµό διαφοροποίησης των προϊόντων µιας αγοράς και
έτσι να ελαττώσει το ποσοστό του ανταγωνισµού που στηρίζεται στην εξασφάλιση
συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσω διαφοροποίησης των παραγόµενων προϊόντων.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ανταγωνισµός στη βάση διαφοροποίησης των
προϊόντων δεν είναι πάντοτε αρνητικός για µια αγορά, αφού σε πολλές περιπτώσεις έχει
παρατηρηθεί ότι οδηγεί σε αύξηση της καινοτοµικής δραστηριότητας. Όµως, όπως θα
δούµε και παρακάτω, η αγορά και ο κλάδος της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην
πλειοψηφία τους δεν ικανοποιούν τις συνθήκες που απαιτούνται για κάτι τέτοιο. Σήµερα, ο
θετικός ρόλος των προτύπων στον τοµέα της προσβασιµότητας συνίσταται στο γεγονός ότι
σε συνδυασµό µε πρόσφατα νοµοθετήµατα και ρυθµίσεις, δίδεται η δυνατότητα στους
χρήστες να απαιτήσουν -σε πολλές περιπτώσεις και µε ένδικα µέσα- τη συµµόρφωση των
κατασκευαστών µε τις οδηγίες προσβασιµότητας που προβλέπονται στα υφιστάµενα
πρότυπα. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε την εκφρασµένη διάθεση των κυβερνήσεων
να υποστηρίξουν τα δικαιώµατα για πρόσβαση σε τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από ΑµεΑ, έχει δηµιουργήσει µια νέα δυναµική στην
αγορά η οποία σιγά-σιγά έχει αρχίσει να αρθρώνει ζήτηση για αυξηµένη πρόσβαση.
Ωστόσο, η θέσπιση προτύπων µπορεί να επιφέρει και αρνητικά αποτελέσµατα για µια
αγορά. Κλασσικό παράδειγµα αρνητικών επιπτώσεων από την ύπαρξη προτύπων είναι η
σηµερινή γραµµή παραγωγής πληκτρολογίων. Συγκεκριµένα, στην προσπάθεια τους να
υποστηρίξουν συµβατότητα (compatibility) τα πληκτρολόγια που χρησιµοποιούνται
σήµερα στους προσωπικούς υπολογιστές, ακολουθούν τις συµβάσεις και την τοπολογία
των πλήκτρων της γραφοµηχανής µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η αποτελεσµατικότητα
του χειριστή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη τοπολογία των πλήκτρων
που είναι γνωστή ως QUERTY είναι τόσο διαδεδοµένη που έχει εξαλείψει εναλλακτικές
τοπολογίες που υπάρχουν και έχουν αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσµατικές. Κάτι
παρόµοιο συµβαίνει ακόµη και σήµερα µε το λογισµικό και τα συστήµατα
προσβασιµότητας που σχεδιάζονται για ορισµένες κατηγορίες ΑµεΑ. Παραδείγµατος
χάριν, ενώ έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές µέθοδοι επικοινωνίας ενός τυφλού µε ένα
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γραφικό περιβάλλον, η αγορά εξακολουθεί να στηρίζεται στην κατασκευή συστηµάτων
σάρωσης της οθόνης (screen readers).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η θέσπιση και υιοθέτηση προτύπων µπορεί να αποφέρει
αποτελέσµατα τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκη µόνο θετικά για την αγορά και τον κλάδο
της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Αυτό που απαιτείται ιδιαίτερα είναι τα πρότυπα που θα
θεσπιστούν να επικεντρώνονται στις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών και να
στηρίζονται στη σύµφωνη γνώµη της βιοµηχανίας, προκειµένου να αποτραπούν
δυσάρεστες για την αγορά και τον κλάδο συνέπειες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της
θέσπισης λειτουργικών προτύπων (functional standards) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
που θα στηρίζονται σε καλά θεµελιωµένα κριτήρια προσβασιµότητας και τα οποία θα
αποτελούν αναφορές για επιµέρους τεχνικά πρότυπα.

3.4.4

Ενηµέρωση του πολίτη

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται µέτρα και παρεµβάσεις που σκοπό έχουν την έγκαιρη
και άµεση ενηµέρωση του πολίτη ΑµεΑ αναφορικά µε διάφορα θέµατα όπως
νοµοθετήµατα και ρυθµίσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, διαθεσιµότητα προϊόντων και
υπηρεσιών σε κεντρικό αλλά και περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ασφάλιση, επιδόµατα
κλπ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο Κεφάλαιο της Μελέτης, η ελλιπής ενηµέρωση
των πολιτών αποτέλεσε -και σε µεγάλο βαθµό εξακολουθεί να αποτελεί- κύριο παράγοντα
δυσλειτουργίας της αγοράς Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια προσπάθεια να βελτιωθεί η υφιστάµενη
κατάσταση µέσω διαφόρων παρεµβάσεων που υλοποιούνται είτε υπό την προτροπή
διακρατικών οργάνων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από εθνικά προγράµµατα δράσης
των διαφόρων κρατών. Στην πλειοψηφία τους, οι παρεµβάσεις αυτές στοχεύουν στην
εγρήγορση των φορέων των ΑµεΑ οι οποίοι σε µεγάλο βαθµό µπορούν να δράσουν
καταλυτικά ως προς τη δηµιουργία µιας νέας δυναµικής. Έτσι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, η
ενηµέρωση των πολιτών ΑµεΑ αποτελεί το κατεξοχήν αντικείµενο συλλόγων και φορέων
των ΑµεΑ οι οποίοι προσπαθούν µέσω της επικοινωνίας τους µε τους φορείς του κράτους
ή θεσπισµένα όργανα σε κεντρικό επίπεδο να παράσχουν στα µέλη τους έγκαιρη και
επίκαιρη ενηµέρωση.
3.4.4.1

Το διαδίκτυο ως καταλύτης ενηµέρωσης

Καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχει διαδραµατίσει η διάχυση του
διαδικτύου, καθώς και η ευρεία χρήση του Παγκόσµιου Ιστού ως µέσου καταχώρησης και
διανοµής πληροφοριών. Μέσω του διαδικτύου επιτρέπεται τόσο στους φορείς του κράτους
(πχ. υπουργεία, περιφερειακά όργανα όπως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ.) όσο και στους φορείς των ΑµεΑ (συλλόγους,
συνοµοσπονδίες, κλπ.) να απολαµβάνουν ευκολότερη και ταχύτερη ενηµέρωση. Ωστόσο,
ένα θέµα το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται είναι αυτό της προσβασιµότητας των
προσφερόµενων υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο διεπαφής όσο και σε επίπεδο περιεχοµένου,
µε αποτέλεσµα σε ορισµένες περιπτώσεις να µην γίνονται διαθέσιµες στον τελικό
αποδέκτη τους. Όσον αφορά τις δοµές ενηµέρωσης, αυτές συµβαδίζουν µε τις πρόσφατες
τάσεις. Έτσι, έχουν αρχίσει να δηµιουργούνται ηλεκτρονικές / ψηφιακές κοινότητες και
δίκτυα µε αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των φορέων ή του πολίτη ΑµεΑ.
3.4.4.2

Ηλεκτρονικές κοινότητες

Οι ηλεκτρονικές κοινότητες αφορούν µια νέα µορφή ψηφιακής συνεργασίας και
ανταλλαγής απόψεων µεταξύ µελών, που µπορεί να είναι είτε συλλογικοί φορείς είτε
µεµονωµένα άτοµα. Το χαρακτηριστικό των κοινοτήτων αυτών είναι ότι στηρίζονται στο
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διαδίκτυο, σε αντίθεση µε περισσότερο παραδοσιακά µέσα όπως το ταχυδροµείο, η
τηλεόραση ή η εφηµερίδα. Έτσι, τα µέλη της κοινότητας ενηµερώνονται, ανταλλάσσουν
απόψεις και συνδιαλέγονται, χρησιµοποιώντας κυρίως τις δοµές και τα εργαλεία που είναι
ευρέως διαθέσιµα στον Παγκόσµιο Ιστό. Ωστόσο, η επικοινωνία και οι µορφές
αλληλεπίδρασης µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε την αρχιτεκτονική της κοινότητας και
τα εργαλεία τα οποία προσφέρονται για το σκοπό αυτό.
Στην πιο απλή µορφή της, µια ηλεκτρονική κοινότητα µπορεί να προκύψει µε τη
δηµιουργία ενός διαδικτυακού τόπου και την παροχή εργαλείων και υπηρεσιών για
πρόσβαση των µελών στο περιεχόµενο της κοινότητας. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση,
η κοινότητα διαφοροποιείται. Με άλλα λόγια, αντί το περιεχόµενο να παρουσιάζεται µέσω
του ραδιοφώνου ή κάποιας εφηµερίδας, παρουσιάζεται ως ψηφιακή πληροφορία στο
διαδίκτυο. Σήµερα, υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα ηλεκτρονικών κοινοτήτων αυτής της
µορφής που έχουν ως κύριο αντικείµενο θέµατα που αφορούν ΑµεΑ. Πρόσφατα µάλιστα,
η µορφή αυτή συνδιαλλαγής και ενηµέρωσης έχει εµφανιστεί και στη χώρα µας µέσω της
δηµιουργίας διαδικτυακών τόπων, όπως το www.disabled.gr.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η απλή µορφή κοινότητας δεν αποτελεί και την
πλέον ενδεικνυόµενη ή κατάλληλη δοµή, αφού το διαδίκτυο προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες
για πιο άµεση συναναστροφή. Μια πιο εξελιγµένη µορφή ψηφιακής κοινότητας είναι αυτή
που θεµελιώνει στο διαδίκτυο έναν εικονικό χώρο στον οποίο έχουν πρόσβαση τα
εγγεγραµµένα µέλη της κοινότητας, και τα οποία πέραν της πρόσβασης στο ψηφιακό
περιεχόµενο είναι σε θέση να το διαµορφώσουν, είτε προσθέτοντας νέα πληροφορία, είτε
ελέγχοντας ή σχολιάζοντας υπάρχουσα πληροφορία. Σε µια τέτοια µορφή ψηφιακής
κοινότητας, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα µέλη ποικίλουν και αφορούν ένα
ευρύτατο φάσµα κοινωνικών συνδιαλλαγών όπως αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των
µελών, εναλλακτικούς τρόπους ενηµέρωσης και διανοµής πληροφοριών, κλπ. Έτσι,
προοδευτικά, τα µέλη αποκτούν µια αίσθηση κοινοτικής αλληλεγγύης, συνεργασίας και
συµµετοχής στα κοινά, χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να βελτιώνουν την κοινωνική
τους υπόσταση αλλά και να είναι περισσότερο ενήµεροι για διάφορα θέµατα είτε γενικού
είτε ειδικού ενδιαφέροντος.
3.4.4.3

∆ίκτυα φορέων

Παράλληλα µε τη δηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων, ως µηχανισµών ενηµέρωσης των
πολιτών ΑµεΑ, στις µέρες µας παρατηρείται και µια προσπάθεια διασύνδεσης φορέων
ΑµεΑ στα πλαίσια δικτύων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη µορφή συνεργασίας
δεν είναι ιδιαίτερα καινοτόµα (όσον αφορά το χαρακτήρα της) µιας και βασίζεται σε
παραδοσιακούς τρόπους και µέσα θέσπισης του δικτύου, ενώ κατά το παρελθόν έχει
εφαρµοστεί τόσο σε επίπεδο φορέων της αγοράς όσο και σε επίπεδο φορέων της
βιοµηχανίας. Αυτό που την καθιστά καινοτόµο τρόπο παρέµβασης στο χώρο της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι η αυξηµένη και εκδηλωµένη διάθεση φορέων για
σύσταση και ενεργό συµµετοχή σε τέτοια δίκτυα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το βαθµό
ωρίµανσης της αγοράς και του κλάδου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.
Στην πλέον πρωτότυπη έκδοση του, η δηµιουργία δικτύου ως µηχανισµού ενηµέρωσης
πολιτών και φορέων ΑµεΑ, βρίσκει εφαρµογή στην πρόσφατη σύσταση του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου EDeAN µετά και από την παραίνεση της Πρωτοβουλίας eEurope. Το δίκτυο
αφορά την προαγωγή του καθολικού σχεδιασµού στα πλαίσια της ΚτΠ στην Ευρώπη και
αποτελείται από εθνικά κέντρα, αντιπροσώπους όλων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία µε τη σειρά τους έχουν την αρµοδιότητα σύστασης, όπου απαιτείται, και
συντονισµού των αντιστοίχων εθνικών δικτύων.
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Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής επιλογής, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος το έργο “Οργάνωση και
υποστήριξη του Εθνικού ∆ικτύου GR-DeAN (e-Accessibility.gr) για την προώθηση της
Καθολικής Πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, µε σκοπό η παρέµβαση αυτή
να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς το σύνολο των Μέτρων του ΕΠ.
Το Εθνικό ∆ίκτυο GR-DeAN (e-Accessibility.gr) αποτελεί τη συµµετοχή της Ελλάδος στο
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο EDeAN. Εθνικό συντονιστικό κέντρο -µέλος του EDeAN- είναι το
Κέντρο Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας σε στενή συνεργασία µε την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ).
Οι επί µέρους στόχοι του Εθνικού ∆ικτύου GR-DeAN περιλαµβάνουν:
•

την προώθηση στην Ελλάδα της εφαρµογής των αρχών της Καθολικής Πρόσβασης
και Ευχρηστίας και της Σχεδίασης για Όλους, καθώς και δράσεων που προάγουν την
ισότιµη συµµετοχή ατόµων µε αναπηρία στην ΚτΠ

•

την ενηµέρωση και δραστηριοποίηση δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά µε
την υιοθέτηση και εφαρµογή διεθνών κανόνων και συστάσεων προσβασιµότητας
(π.χ., W3C-WAI Guidelines, διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
προτυποποίησης)

•

την προοδευτική συσσώρευση και διάχυση γνώσης και εµπειρίας αναφορικά µε τις
υποστηρικτικές τεχνολογίες, καθώς και µεθόδους και πρακτικές που προωθούν την
Καθολική Πρόσβαση και Ευχρηστία σε προϊόντα, εφαρµογές και υπηρεσίες της ΚτΠ

•

την υποστήριξη της ενεργού συµµετοχής των ενδιαφεροµένων φορέων στο
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο EDeAN, τη συνεργασία µε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή
θεµατικά δίκτυα στους τοµείς της προσβασιµότητας, της Σχεδίασης για Όλους και
της Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας

•

την παροχή προσβάσιµων υπηρεσιών “εικονικής δικτύωσης” στην ελληνική και
στην αγγλική γλώσσα µέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.e-accessibility.gr

•

τη δηµιουργία και λειτουργία Οµάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος σε θέµατα όπως:
-

πολιτικές, κανονισµοί, ρυθµιστικό πλαίσιο και νοµοθεσία σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο

-

διεθνής τυποποίηση

-

“benchmarking”

-

εφαρµογή στην Ελλάδα των συστάσεων προσβασιµότητας του W3C-WAI, κ.α.

Το GR-DeAN είναι ανοικτό δίκτυο και απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόµενους
φορείς που ασχολούνται ενεργά µε θέµατα ηλεκτρονικής πρόσβασης ΑµεΑ, και
ειδικότερα οργανισµούς που ειδικεύονται σε θέµατα Σχεδίασης για Όλους και Καθολικής
Πρόσβασης για την ισότιµη συµµετοχή των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού στην ΚτΠ. Η εγγραφή των µελών του δικτύου γίνεται µέσω της διαδικτυακής
πύλης http://www.e-Αccessibility.gr. Στη διαδικτυακή πύλη www.e-Accessibility.gr
λειτουργούν οι Οµάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος του ∆ικτύου GR-DeAN. Οι Οµάδες
Ειδικού Ενδιαφέροντος του GR-DeAN δηµιουργούνται µε σκοπό την παροχή ενός
εικονικού χώρου συνάντησης (virtual meeting space) ατόµων µε κοινό ενδιαφέρον σε
θέµατα Καθολικής Πρόσβασης και ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στην
ΚτΠ. Οι οµάδες απαρτίζονται από εγγεγραµµένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης
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www.e-Accessibility.gr. Κάθε χρήστης µπορεί να εγγραφεί σε περισσότερες από µια
οµάδες, εφόσον τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες του σχετίζονται µε το αντικείµενο της
οµάδας της επιλογής του. Κάθε οµάδα διαµορφώνει το δικό της πλάνο εργασίας µέσω της
συνεργασίας του συντονιστή (moderator) και των µελών της και κοινοποιεί περιοδικά τα
αποτελέσµατα των εργασιών της σε όλα τα µέλη του δικτύου GR-DeAN. Οι επιµέρους
εικονικοί χώροι της κάθε οµάδας αποτελούν το σηµείο εικονικής συνάντησης των µελών
της, στα οποία παρέχονται δυνατότητες µεταξύ τους επικοινωνίας, διαµέσου της
ανταλλαγής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), µε τη χρήση ηλεκτρονικής
συνοµιλίας (online chat), καθώς και µέσω του πίνακα µηνυµάτων της κάθε οµάδας. Οι
Οµάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος στην προκαταρτική φάση λειτουργίας του ∆ικτύου GRDeAN είναι:
1. Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες και Προσβασιµότητα. Είναι µια οµάδα συζήτησης για
θέµατα σχετικά µε την έρευνα, την πρόοδο και τις εξελίξεις στο χώρο της
τεχνολογίας. Σκοπός της οµάδας είναι αφενός η καταγραφή των απαιτήσεων των
τελικών χρηστών ως προς τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου η συζήτηση
διαθέσιµων προηγµένων πρωτοτύπων και τεχνολογιών Καθολικής Πρόσβασης και
Σχεδίασης για Όλους. Στην οµάδα µπορούν να µετέχουν µέλη ή/και φορείς της
ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και επαγγελµατίες που
ασχολούνται µε θέµατα σχετικά µε την Καθολική Πρόσβαση και τη Σχεδίαση για
Όλους, φορείς που ασχολούνται µε θέµατα ΑµεΑ, ΑµεΑ, καθώς και οργανισµοί
που ασχολούνται µε την ανάπτυξη, παραγωγή ή/και τη διάθεση προσβάσιµων
τεχνολογικών εφαρµογών.
2. Εκπαίδευση στη Σχεδίαση για Όλους. Σκοπός της οµάδας αυτής είναι η επεξεργασία
των θεµάτων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία και προώθηση του περιεχόµενου
της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέµατα Σχεδίασης για Όλους στην Ελλάδα. Η
οµάδα αποτελείται από µέλη της ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας, καθώς
και από άλλους επαγγελµατίες που ασχολούνται άµεσα και ενεργά µε θέµατα
σχετικά µε τη Σχεδίαση για Όλους και την Καθολική Πρόσβαση γενικότερα.
3. Πολιτική, Κανονισµοί και Νοµοθεσία. Είναι µια οµάδα συζήτησης σε θέµατα
σχετικά µε τους θεσµικούς παράγοντες της κοινωνίας που επηρεάζουν την
πρόσβαση των ΑµεΑ στην ΚτΠ. Σκοπός της οµάδας είναι η επισήµανση και
καταγραφή των σηµαντικών θεσµικών θεµάτων που είναι αναγκαία για τη
διαµόρφωση και µετεξέλιξη του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου και των
ρυθµιστικών κανόνων για την προαγωγή της ισότιµης συµµετοχής των ΑµεΑ στην
ΚτΠ. Στην οµάδα µπορούν να µετέχουν άτοµα και φορείς που ασχολούνται µε τις
πολιτικές ή/και τις ρυθµιστικές διαδικασίες σε κοινωνικό και θεσµικό επίπεδο, που
άµεσα ή έµµεσα µπορούν να επηρεάσουν θετικά την καταπολέµηση του ψηφιακού
αποκλεισµού και τη διευκόλυνση της ισότιµης πρόσβασης των ΑµεΑ στην ΚτΠ.
4. Παραδείγµατα Χρήσης Τεχνολογικών Εφαρµογών. Είναι µια οµάδα συζήτησης και
αναφοράς παραδειγµάτων χρήσης τεχνολογικών εφαρµογών σε θέµατα
λειτουργικότητας ή διευκολύνσεων πρόσβασης που παρέχουν οι προσφερόµενες ή
αναπτυσσόµενες τεχνολογίες. Στην οµάδα µπορούν να µετέχουν αφενός ΑµεΑ χρήστες της τεχνολογίας, καθώς και οι άµεσα σχετιζόµενοι µε την κοινότητα των
ΑµεΑ και αφετέρου εκπρόσωποι όσων ασχολούνται µε την ανάπτυξη και
προώθηση των παροχών της τεχνολογίας. Ο κύριος σκοπός αυτής της οµάδας είναι
η δηµιουργία ενός κοινού χώρου συζήτησης και ανταλλαγής εµπειριών για τα µέλη
των δύο κοινοτήτων, πάνω σε υφιστάµενες ή προτεινόµενες τεχνολογικές
εφαρµογές, καθώς και σε καλές πρακτικές χρήσης.
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5. e-Accessibility Φόρουµ. Είναι µία οµάδα συζήτησης για θέµατα πρόσβασης και
ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στην ΚτΠ. Στην οµάδα µπορούν να
µετέχουν άτοµα που επιθυµούν να µοιραστούν τις απόψεις τους και να µεταφέρουν
τις εµπειρίες τους από τη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της πρόσβασης
των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στην ΚτΠ.

3.5

Πολιτικές για τη στήριξη της βιοµηχανίας

Έχοντας παρουσιάσει συνοπτικά ορισµένους βασικούς µηχανισµούς για τη στήριξη της
αγοράς Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, στη συνέχεια, εξετάζονται µηχανισµοί που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη του αντίστοιχου κλάδου της βιοµηχανίας. Η ανάλυση
αυτή στηρίζεται εν µέρει στη διαθέσιµη βιβλιογραφία και εν µέρει στα συµπεράσµατα τα
οποία αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1 της παρούσας Μελέτης και τα οποία καταδεικνύουν
ένα κλάδο ο οποίος ουσιαστικά παρουσιάζει χαµηλό επίπεδο καινοτοµίας, µε επιχειρήσεις
που επί το πλείστον είναι µικροµεσαίες, µε περιορισµένη χρηµατοδότηση, έλλειψη
εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και αδυναµία για διεξαγωγή έρευνας και
µετατροπής των αποτελεσµάτων σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ισχύει, µε λίγα λόγια,
αυτό το οποίο έχει ήδη παρατηρηθεί ότι αν ο κλάδος είναι να παρουσιάσει κάποιο βαθµό
καινοτοµικής δραστηριότητας, αυτή θα είναι -στην αρχή τουλάχιστον- παρακινούµενη
(αφού από µόνες τους οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται,
προκειµένου να παράγουν οι ίδιες καινοτοµία). Έτσι, παρακάτω παρουσιάζονται
συνοπτικά ορισµένοι µηχανισµοί οι οποίοι, µεταξύ άλλων, θα µπορούσαν να αποτελέσουν
αναπτυξιακούς µοχλούς παρακίνησης καινοτοµικής δράσης στον κλάδο της
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Στο τελευταίο Κεφάλαιο της Μελέτης παρουσιάζονται
ορισµένοι από αυτούς τους µηχανισµούς εξειδικεύοντάς τους στην ελληνική
πραγµατικότητα και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες µπορούν να
αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία για την ελληνική πολιτεία.
Σκοπός του συγκεκριµένου τµήµατος της Μελέτης, είναι να εστιάσει σε µηχανισµούς
στήριξης του κλάδου της βιοµηχανίας µε στόχο τη δηµιουργία ενός κλίµατος
επιχειρηµατικότητας που να είναι πρόσφορο για κοινωνική καινοτοµία στην ψηφιακή
εποχή. Κατά γενική οµολογία, οι περισσότερες αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες χώρες
έχουν πλέον αντιληφθεί τη σηµασία της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας στη Νέα
Ψηφιακή Οικονοµία. Η τόνωση της νεανικής και της ψηφιακής επιχειρηµατικότητας σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας, δίνει την ευκαιρία σε µια χώρα να
αναπτύξει κάποιες δραστηριότητες που µπορούν να τη φέρουν µπροστά από τους
ανταγωνιστές της, µε συνέπεια την αναβάθµιση της οικονοµικής της θέσης στο παγκόσµιο
στερέωµα. Το γεγονός αυτό συµβάλλει στη µείωση της ανεργίας, στην αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής, και στην παροχή ευκαιριών σε νέους ανθρώπους να ανταγωνιστούν µε
περισσότερες πιθανότητες τους ήδη επιτυχηµένους επαγγελµατίες του χώρου.
Για να γίνουν πραγµατικότητα αυτές οι προοπτικές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
οριοθέτηση κατάλληλων µηχανισµών ή παρεµβατικών πολιτικών και η εξασφάλιση πόρων
για την υλοποίησή τους. Για προφανείς λόγους, η παρούσα Μελέτη εστιάζεται στο πρώτο
µέληµα, δηλαδή την ανάλυση των µηχανισµών που θεωρούνται κατάλληλοι, ενώ ως προς
το δεύτερο θέµα, περιορίζεται στο να υποδείξει ότι οι οικονοµικοί πόροι µπορούν να
προέλθουν από:
•

δηµόσιες επιδοτήσεις

•

δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις
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•

δηµόσιες εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Public Venture
Capitals)

•

ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις (Private Equities)

•

εταιρείες τεχνοβλαστούς (spin-offs)

•

ιδιωτικές εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Private Venture
Capitals)

•

δανεισµό

Τέλος, οι ανθρώπινοι πόροι βρίσκονται µε την παροχή των κατάλληλων κινήτρων
(οικονοµικά κίνητρα, κατάλληλες συνθήκες εργασίας, κ.λ.π.) και µε τη βοήθεια της
συνεχούς εκπαίδευσης.
Έχοντας διευκρινίσει τα παραπάνω, τα επόµενα τµήµατα του κεφαλαίου θα
επικεντρωθούν στην ανάλυση των µηχανισµών εκείνων που, κατά τεκµήριο, µπορούν να
διαµορφώσουν ένα κλίµα στη βιοµηχανία πρόσφορο προς την κοινωνική καινοτοµία που
θα βελτιώνει τις ευκαιρίες των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού για
ισότιµη συµµετοχή και πρόσβαση στην ΚτΠ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και οι
µηχανισµοί στήριξης της βιοµηχανίας αναλύονται ξεχωριστά, σπάνια ένας µεµονωµένος
µηχανισµός αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα σε επίπεδο κλάδου. Συνήθως, είναι ο
συνδυασµός µέτρων και παρεµβάσεων που δηµιουργεί το κλίµα και στοιχειοθετεί την
κατεύθυνση στον κλάδο. Εποµένως, στο παρόν σηµείο ο στόχος είναι να καταγραφεί το
φάσµα των µέτρων που µπορούν να ληφθούν και όχι να διαµορφωθεί κάποια πολιτική.
Τέλος, οι µηχανισµοί που θα αναπτυχθούν, αν και δεν είναι οι µόνοι, µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε δύο κύριες οµάδες: αυτούς που αποσκοπούν στη µεταφορά
τεχνολογίας και αυτούς που στόχο έχουν το λεγόµενο mainstream και που στην περίπτωση
της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αποσκοπούν στην ενσωµάτωση των λύσεων και των
βοηθηµάτων των ΑµεΑ σε βασικές γραµµές παραγωγής, στους κύριους κλάδους της
βιοµηχανίας.

3.5.1

Μηχανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας

Η µεταφορά τεχνολογίας αφορά τη διάδοση της γνώσης υπό µορφή εµπειριών,
τεκµηριωµένης πληροφορίας, γνώσης ενσωµατωµένης σε εργαλεία, προσαρµογής νέων
εργαλείων στη γραµµή παραγωγής, απόκτησης και υιοθέτησης νέας τεχνολογίας,
αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων κλπ., µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των µεθόδων παραγωγής, την αξιοποίηση νέων
δυνατοτήτων και την αύξηση της καινοτοµικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια του κλάδου
της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, του οποίου τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 1, η µεταφορά τεχνολογίας αποσκοπεί στο να βελτιώσει την καινοτοµική
δραστηριότητα στον κλάδο και την ικανότητα των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν και να
αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους,
ορισµένοι από τους οποίους περιγράφονται στις επόµενες ενότητες.
3.5.1.1

Έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Ένας κλασικός µηχανισµός µεταφοράς τεχνολογίας και ενίσχυσης της καινοτοµικής
δραστηριότητας είναι τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
(Ε&ΤΑ). Τέτοια έργα αποτέλεσαν βασικό εργαλείο προώθησης των αρχών της
προσβασιµότητας, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και στη χώρα µας κατά το
παρελθόν. Επίσης, η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι παρόµοιοι µηχανισµοί έχουν τεθεί σε
ισχύ και σε άλλα κράτη όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία κ.α. Παραδείγµατα τέτοιων έργων είναι
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τα ACCESS (του Προγράµµατος TIDE) και AVANTI (του Προγράµµατος ACTS) της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ΧΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης τα έργα FRIEND21
(του Ιαπωνικού Υπουργείου για το Εµπόριο και τη Βιοµηχανία) και MERCATOR (του
Εθνικού Οργανισµού Επιστηµών των ΗΠΑ). Σε εθνικό επίπεδο, η ΓΓΕΤ έχει, κατά το
παρελθόν, χρηµατοδοτήσει έργα στα πλαίσια προγραµµάτων της όπως το ΕΠΕΤ-ΑΜΕΑ.
Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι τα έργα Ε&ΤΑ αν και µπορούν να προωθήσουν
την καταγραφή και εµπέδωση της επιστηµονικής γνώσης, τη διάχυση των εµπειριών, την
εξασφάλιση κοινού επιστηµονικού κώδικα και να προάγουν την τεχνολογική απόδοση,
σπάνια οδηγούν σε εµπορική εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων. Στο πρόσφατο
παρελθόν, προγράµµατα και έργα που υλοποιήθηκαν, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό
επίπεδο, στον τοµέα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και κατάφεραν να αναπτύξουν
τεχνολογικά πρωτοποριακές λύσεις και αποτελέσµατα, χαρακτηρίζονταν από
διεπιστηµονική προσέγγιση (multi-disciplinary), διάθεση συνεργασίας µεταξύ των
εταίρων, τεχνολογική συµπληρωµατικότητα των εταίρων, άµεση συµµετοχή των τελικών
χρηστών και έµφαση σε τεχνολογικά εργαλεία και την εφαρµογή τους σε πιλοτικές
δράσεις επικύρωσης.
Αν και τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούνται ως αναγκαίες συνθήκες
(προαπαιτούµενα) για την επιτυχή έκβαση των έργων Ε&ΤΑ, δεν µπορούν ωστόσο να
αποτελέσουν και ικανές συνθήκες επιτυχίας. Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά ο σηµαντικότερος
φαίνεται να απορρέει από το γεγονός ότι η απόδειξη της τεχνολογικής ικανότητας
(technological feasibility) που αποτελεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, τη βασική
επιδίωξη τέτοιων έργων, δεν εξασφαλίζει την εµπορική επιτυχία των αποτελεσµάτων και
πολύ περισσότερο την οικονοµική τους αποτελεσµατικότητα (economic efficacy). Ένας
δεύτερος καθοριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι η εµπορική εκµετάλλευση µιας
καινοτοµίας στο χώρο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας πρέπει να εναρµονίζεται µε το
γενικότερο πλαίσιο που επικρατεί στον κλάδο και που σε µεγάλο βαθµό καθορίζει την
πληροφόρηση των φορέων της αγοράς και τη ζήτηση για νέα προϊόντα. Όπως έχει ήδη
παρατηρηθεί και στους δύο αυτούς τοµείς η αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
αντιµετωπίζει αντικειµενικά προβλήµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Εξειδικεύοντας τα έργα Ε&ΤΑ στην ελληνική πραγµατικότητα, πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη και το καθεστώς που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, η κρατική
στρατηγική για Ε&ΤΑ και Καινοτοµία την προηγούµενη δεκαετία περιελάµβανε
παρεµβάσεις για τον εµπλουτισµό του ελληνικού ερευνητικού ιστού και, δευτερευόντως,
για την ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας. Η συγκεκριµένη προσπάθεια είχε ως
αποτελέσµατα την αύξηση των δαπανών για την έρευνα από 0,2% του ΑΕΠ το 1980 σε
0,7 % του ΑΕΠ το 1999 και το διπλασιασµό των επιχειρήσεων µε δραστηριότητες Ε&ΤΑ.
Ωστόσο, η διάρθρωση της δαπάνης για Ε&ΤΑ εξακολουθεί να µην είναι ισορροπηµένη, µε
υπεροχή του δηµόσιου τοµέα έναντι του ιδιωτικού. Ο δηµόσιος τοµέας συνεισφέρει πάνω
από το 70% των δαπανών για Ε&ΤΑ (εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση), έναντι 25%
του ιδιωτικού, ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 44,2% και 53,9% αντιστοίχως. Το
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του ισχύοντος συστήµατος έχει ως αποτέλεσµα οι καλές
επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών οµάδων στα κοινοτικά προγράµµατα Ε&ΤΑ να µην
οδηγούν σε ανάλογη έκφραση της ερευνητικής προσπάθειας σε οικονοµικούς όρους.
Η αλλαγή αυτών των συσχετισµών και η συνολική εξισορρόπηση του συστήµατος
αποτελούν κεντρικούς στόχους της κρατικής πολιτικής Ε&ΤΑ κατά την πενταετία 20012006. Βασικό µέσο προώθησης της εθνικής στρατηγικής Ε&ΤΑ για την ίδια περίοδο,
αποτελεί το Γ' ΚΠΣ και, συγκεκριµένα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την
Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), όπως συνέβη και στο παρελθόν, στην περίπτωση των ΕΠΕΤ
Ι-ΙΙ και STRIDE. Το Κεφάλαιο 8 αυτής της µελέτης προτείνει, στο πλαίσιο συντονισµένων
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δράσεων, βασικές κατευθύνσεις που θα µπορούσαν να ακολουθηθούν ώστε να προωθηθεί
στην Ελλάδα η Ε&ΤΑ στους τοµείς µε τους οποίους ασχολείται η µελέτη και να
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.
Ειδική µέριµνα λαµβάνεται, ώστε, στα πλαίσια του ΕΠ ΚτΠ, να υποστηριχθούν και να
υλοποιηθούν στρατηγικοί στόχοι που αφορούν τα ΑµεΑ. Για το σκοπό αυτό έχει
δηµιουργηθεί µια οµάδα εργασίας µε συµβουλευτικό ρόλο και τις ακόλουθες βασικές
προτεραιότητες:
•

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα που αφορούν την καθολική
πρόσβαση και ευχρηστία στις τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ'
ΚΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για ΑµεΑ,
καθώς και δράσεων που υποστηρίζουν ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.

•

Συντονισµό και γνωµοδότηση προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» επί των ως άνω σχετικών δράσεων
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

•

Κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων για έργα που προωθούν την κοινωνικοοικονοµική ένταξη των ΑµεΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνδυασµό µε
τους στόχους της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας eEurope και τις αρχές της Σχεδίασης
για Όλους.

•

Στήριξη της διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας αλλά και συλλογή και επεξεργασία
πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.

•

Παροχή σχετικών κατευθύνσεων προς όλους τους αρµόδιους φορείς.

•

Σχεδιασµό και προτάσεις δράσεων ευαισθητοποίησης σε διάφορα επίπεδα.

Τέλος, µε παρέµβαση της παραπάνω οµάδας εργασίας, σταδιακά, υιοθετήθηκαν σειρά
µέτρων για την καθολική πρόσβαση τα οποία είτε προκηρύχθηκαν είτε προκηρύσσονται
στα πλαίσια της υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ.
3.5.1.2

Εταιρικές συµφωνίες (µεταξύ µικροµεσαίας και µεγάλης επιχείρησης)

Ένας εναλλακτικός µηχανισµός µεταφοράς τεχνολογίας αφορά τις εταιρικές συµφωνίες
επιχειρήσεων µε σκοπό την προγραµµατική συµφωνία µεταξύ δύο εταίρων για την
αξιοποίηση από τον ένα, τεχνολογικής γνώσης που διαθέτει ο άλλος. Παραδείγµατα
εταιρικών συµφωνιών υπάρχουν πολλά και στο χώρο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.
Παραδείγµατος χάριν, µια µορφή εταιρικής συµφωνίας που εφαρµόζεται κατ’ εξοχήν στις
µέρες µας αφορά τη βελτίωση της προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων στον Παγκόσµιο
Ιστό. Κάποια επιχείρηση ή φορέας που δε γνωρίζει τις µεθόδους αξιολόγησης και
πιστοποίησης προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό µπορεί να επιλέξει έναν εταίρο που
να διαθέτει τη συγκεκριµένη γνώση και εµπειρία και να οδηγηθεί σε συµφωνία που να
προβλέπει είτε την αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου από εµπειρογνώµονες είτε την
παροχή συστάσεων προσβασιµότητας στο πλαίσιο του σχεδιασµού του διαδικτυακού
τόπου, είτε την ανάπτυξη µιας πιο προσβάσιµης έκδοσης.
Ο µηχανισµός των εταιρικών συµφωνιών λειτουργεί αποτελεσµατικά κάτω από
συγκεκριµένες προϋποθέσεις οι οποίες είναι οι εξής:
•

το εταιρικό σχήµα που συµµετέχει στη συµφωνία είναι µικρό και περιλαµβάνει µια
µικροµεσαία επιχείρηση ως κάτοχο της τεχνολογίας και µια µεγάλη επιχείρηση ως
αποδέκτη της µεταφερόµενης τεχνολογίας
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•

ύπαρξη συµφωνίας υπό την µορφή τεχνικού δελτίου που περιγράφει τι είδους
τεχνογνωσία µεταφέρεται από τον ένα εταίρο στον άλλο, τη µορφή της, το αντίτιµο
που θα καταβληθεί, τις φάσεις υλοποίησης του έργου, και τα δικαιώµατα των
εταίρων στη µεταφερόµενη τεχνογνωσία, και σε ορισµένες περιπτώσεις, και στο
προϊόν που θα προκύψει ως αποτέλεσµα του έργου

•

οι συµβατικές υποχρεώσεις
συγκεκριµένων υπηρεσιών.

των

εταίρων,

όσον

αφορά

την

αξιοποίηση

Συνήθως οι εταιρικές συµφωνίες αφορούν εξειδικευµένες τεχνολογίες οι οποίες αφενός
µεν εξελίσσονται ραγδαία, αφετέρου έχουν αυξηµένο βαθµό συµπληρωµατικότητας µε
βασικές τεχνολογίες, προϊόντα ή γραµµές παραγωγής στις οποίες πρόκειται να
εφαρµοστούν. Επίσης, είναι σύνηθες η µικρή επιχείρηση να είναι τεχνολογικά προηγµένη
και να έχει αποδείξει µε επιτυχία τη γνώση και εµπειρία της στην τεχνολογία η οποία
µεταφέρεται. Από την άλλη πλευρά, η µεγάλη επιχείρηση προτιµά µια τέτοια µορφή
εταιρικής σύµπραξης, όταν δε διαθέτει η ίδια την απαιτούµενη τεχνολογία ή όταν δεν είναι
στους άµεσους στόχους της να την αναπτύξει ή, τέλος, όταν δεν µπορεί να πράξει κάτι
τέτοιο, λόγω π.χ. καταχωρηµένων πνευµατικών δικαιωµάτων ή εξασφάλισης της
τεχνολογίας από τρίτο φορέα µέσω πατέντας.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, ότι οι εταιρικές συµφωνίες της παραπάνω
µορφής δε συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αύξηση της τεχνολογικής ικανότητας του
αποδέκτη αλλά στη βελτίωση κάποιου προϊόντος ή γραµµής παραγωγής µε αποτέλεσµα
είτε τη διαφοροποίηση του προϊόντος έναντι αυτών των ανταγωνιστών είτε την
εξασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Τέλος, ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει το κράτος για τη θέσπιση τέτοιων
µηχανισµών είναι έµµεσος. Με άλλα λόγια, δεν είναι σύνηθες να προγραµµατίζονται και
να υλοποιούνται παρεµβάσεις µε στόχο προγραµµατικές εταιρικές συµφωνίες. Ωστόσο, η
στοιχειοθέτηση νοµοθετηµάτων και ρυθµίσεων µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για
εταιρικές συµφωνίες. Παραδείγµατος χάριν, µια νοµοθετική ρύθµιση η οποία απαιτεί
προσβασιµότητα από ΑµεΑ όλων των διαδικτυακών τόπων των φορέων του δηµοσίου ή
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µπορεί να δράσει καταλυτικά στην αύξηση τέτοιων
εταιρικών συµφωνιών για δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Ένας άλλος τρόπος παρέµβασης
είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων που θεωρούνται καταρτισµένες σε κάποιο τοµέα και
µπορούν εποµένως να µετέχουν σε τέτοιες συµφωνίες. Έτσι γίνεται προφανές ότι, αν και
δεν είναι σύνηθες να παρεµβαίνει το κράτος άµεσα στον τρόπο λειτουργίας µιας αγοράς,
µπορεί ωστόσο να δηµιουργήσει συνθήκες που να είναι αποτρεπτικές για την εφαρµογή
κάποιων µηχανισµών, ενώ να ευνοούν κάποιους άλλους.

3.5.2

Πολιτικές για mainstreaming

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µηχανισµοί οι οποίοι αποσκοπούν στην προώθηση των
απαιτήσεων των ΑµεΑ και την ανάδειξη και αντιµετώπιση των απαιτήσεων αυτών από
επιχειρήσεις του κλάδου της δεσπόζουσας τεχνολογικής γενιάς (mainstreaming),
προκειµένου τα νέα προϊόντα που θα εµφανιστούν στην αγορά, να λαµβάνουν υπόψη εκ
των προτέρων τις απαιτήσεις των χρηστών ΑµεΑ. Η προσέγγιση αυτή στο πρόβληµα της
πρόσβασης ΑµεΑ θεµελιώνεται από την αρχή της καθολικής πρόσβασης, η οποία, όπως
έχει ήδη περιγραφεί, βρίσκεται στον αντίποδα της φιλοσοφίας που επικρατεί ακόµη και
σήµερα και που εξετάζει την προσβασιµότητα στα πλαίσια «εκ των υστέρων»
προσαρµογών προϊόντων και υπηρεσιών.
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3.5.2.1

Συµπράξεις εταίρων

Ως συνέχεια των εταιρικών σχέσεων που περιγράφηκαν προηγουµένως, οι αναπτυξιακές
συµπράξεις εταίρων αποτελούν µια µορφή για την προώθηση συνθετικών και, όσο το
δυνατόν, περισσότερο αντιπροσωπευτικών και ολοκληρωµένων προσεγγίσεων στα
ζητήµατα που αφορούν την προσβασιµότητα. Είναι σύνηθες, τέτοιες συµπράξεις να
ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια συγκεκριµένων προϊόντων και να απασχολούνται µε
θέµατα που αφορούν βασικές τεχνολογίες αιχµής. Τέτοιες συµπράξεις αφορούν τη
συγκρότηση οργανισµών που ανάλογα και µε το θεµατικό πεδίο, περιλαµβάνουν το
ευρύτερο δυνατό φάσµα φορέων που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων, η σύµπραξη στηρίζεται στη συµφωνία των εταίρων, οι
οποίοι αποτελούν και τους µοναδικούς δικαιούχους της σύµπραξης, είτε αναφέρεται στην
εµπορική αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών είτε στη χρηµατοδότηση από εθνικά ή
άλλα (π.χ., ευρωπαϊκά) κονδύλια.
Στο παρελθόν και όπου εφαρµόστηκαν συµπράξεις για την προώθηση των θεµάτων που
αφορούν ΑµεΑ, συµµετείχαν δηµόσιοι φορείς, οργανισµοί της τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιχειρήσεις µε ιδιαίτερη προτίµηση στις µικροµεσαίες, επαγγελµατικές ενώσεις,
κοινωνικοί εταίροι και µη κυβερνητικοί οργανισµοί. Η σύνθεση των συµπράξεων θα
πρέπει να εξασφαλίζει εκτός από την ανάπτυξη καινοτόµων και αποτελεσµατικών
προσεγγίσεων στα προβλήµατα που αναφέρονται σε κάθε θεµατικό πεδίο και τη
δυνατότητα ευρύτερης υιοθέτησης και ενσωµάτωσης των προτεινοµένων λύσεων σε
πολιτικές που θα εφαρµοστούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η εκπροσώπηση των
φορέων στις αναπτυξιακές συµπράξεις και οι µηχανισµοί υλοποίησης των ενεργειών θα
πρέπει να διασφαλίζουν την ενσωµάτωση των συνολικών στόχων της σύµπραξης, καθώς
και των επιµέρους στόχων των ενεργειών στη συνολική δραστηριότητα και τον
προγραµµατισµό του φορέα κατά τη διάρκεια εξέλιξης της σύµπραξης. Και τούτο, διότι η
δυναµική της αναπτυξιακής σύµπραξης αναπτύσσεται µόνον, όταν η επίδραση των στόχων
στη συνολική πολιτική των φορέων που συµπράττουν, ξεκινάει από τη στιγµή του
σχεδιασµού και όχι µε την εκ των υστέρων «βίαιη» ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων.
Επίσης, και η καινοτοµία ελέγχεται και αξιολογείται πιο αποτελεσµατικά, όταν
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ένταξής της στο θεσµικό, διοικητικό και διαχειριστικό
πλαίσιο των φορέων εφαρµογής. Τέλος, η σύµπραξη στο σύνολό της, ως µία εκ των
προτέρων συµφωνηµένη διαδικασία βελτίωσης ή προώθησης νέων συστηµάτων, θα πρέπει
να είναι οργανικά ενταγµένη στον αντίστοιχο τοµέα δραστηριότητας των φορέων που την
απαρτίζουν.
Οι αναπτυξιακές συµπράξεις µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές ανάλογα µε τα µέλη
που τις απαρτίζουν, τον αριθµό των µελών και τους στόχους της σύµπραξης. Έτσι µπορεί
να προκύψουν:
•

κοινοπραξίες εταίρων που συµπράττουν είτε για να αντιµετωπίσουν συγκεκριµένα
θέµατα που αφορούν δεσπόζουσες τεχνολογίες είτε για να οριοθετήσουν πρότυπα σε
κάποιο τοµέα

•

συµπράξεις µικρότερης κλίµακας (δύο ή τριών εταίρων) µε στόχο την τεχνική
βοήθεια, ή την αλληλο-ενηµέρωση µεταξύ των εµπλεκοµένων εταίρων, προκειµένου
να προωθηθεί µία κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών

Οι δύο αυτές κατηγορίες εξετάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια.
3.5.2.2

Επιχειρηµατικές κοινοπραξίες (industrial consortia)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συµπράξεις µεταξύ εταίρων που έχουν κοινό ενδιαφέρον σε
κάποιες τεχνολογίες αιχµής. Συνήθως, οι κοινοπραξίες αυτής της µορφής είναι µεγάλες σε
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µέγεθος και απαρτίζονται από βιοµηχανίες και ερευνητικά ή ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Η
τεχνική τους ατζέντα καλύπτει συγκεκριµένα θέµατα τα οποία αφορούν βασικές
τεχνολογίες αιχµής, την κατεύθυνση στην οποία θα αναπτυχθούν και την εν δυνάµει
οριοθέτηση κοινών προδιαγραφών ή προτύπων. Τα επιµέρους προϊόντα που αναπτύσσουν
τα µέλη της κοινοπραξίας, δεν αποτελούν αντικείµενο της κοινοπραξίας. Στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων, οι βιοµηχανικοί εταίροι είναι µεγάλες επιχειρήσεις των κλάδων που
επηρεάζονται από τις τεχνολογίες που εξετάζονται ενδιαφέρουν την κοινοπραξία. Επίσης,
είναι σύνηθες, η συµµετοχή στην κοινοπραξία να επιβεβαιώνεται από την καταβολή ενός
συµβολικού χρηµατικού ποσού το οποίο χρησιµοποιείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών
της κοινοπραξίας αλλά και ως ένδειξη του ενδιαφέροντος και της δέσµευσης του φορέα
στην προαγωγή των στόχων της κοινοπραξίας.
Ένα παράδειγµα τέτοιας κοινοπραξίας είναι η κοινοπραξία World Wide Web Consortium
(W3C16), που εστιάζει το ενδιαφέρον της σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού. Το W3C
δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1994, µε σκοπό να οδηγήσει τον Παγκόσµιο Ιστό στην
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του µέσω της ανάπτυξης κοινών πρωτοκόλλων που
θα προάγουν την εξέλιξή του και θα διασφαλίζουν τη δια-λειτουργικότητά του. Το W3C
διευθύνεται από κοινού από το MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) στις
ΗΠΑ, το European Research Consortium in Informatics and Mathematics (ERCIM) που
εδρεύει στη Γαλλία και το Keio University στην Ιαπωνία.
Η θεµατική ατζέντα της κοινοπραξίας αφορά την οργάνωση των εργασιών που
απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της τεχνολογίας του παγκόσµιου ιστού και
υλοποιείται µέσα από δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα αποτελείται από µία ή
περισσότερες οµάδες εργασίας (Working Groups), οµάδες ενδιαφέροντος (Interest
Groups) και οµάδες συντονισµού (Coordination Groups). Στα πλαίσια κάθε
δραστηριότητας αυτές οι οµάδες παράγουν συστάσεις (Recommendations) και άλλες
τεχνικές αναφορές, καθώς επίσης και παραδείγµατα κώδικα. Η κοινοπραξία του W3C έχει
κατηγοριοποιήσει τις δραστηριότητες σε τέσσερις τοµείς: Αρχιτεκτονική (Architecture),
Τεχνολογία και Κοινωνία (Technology and Society), ∆ιεπαφές (User Interfaces), και
Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα του Web (Web Accessibility Initiative).
3.5.2.3

Συµπράξεις µικρής κλίµακας

Μια εναλλακτική µορφή εταιρικής σύµπραξης είναι αυτή που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ή
βελτίωση προς συγκεκριµένη κατεύθυνση προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης ή
οµίλου επιχειρήσεων. Οι συµπράξεις αυτής της µορφής είναι συνήθως µικρής κλίµακας,
όσον αφορά το µέγεθος των εµπλεκοµένων, έχουν περιορισµένη διάρκεια και
συγκεκριµένους στόχους. Συνήθως, οι εµπλεκόµενοι υπογράφουν κάποιας µορφής
συµφωνητικό που να εξασφαλίζει τα πνευµατικά δικαιώµατα των µελών και τα
δικαιώµατα χρήσης του προϊόντος ή των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Όσον αφορά το
περιεχόµενο των συµπράξεων, αυτό µπορεί να αποσκοπεί στην ενηµέρωση των µελών της
σύµπραξης (keeping partners informed), την παροχή τεχνικής βοήθειας (technical advise)
ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από ένα φορέα προς κάποιον άλλο φορέα της σύµπραξης,
την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών, τη µεταφορά τεχνολογίας από έναν
φορέα σε άλλο, τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής (process improvement), κλπ.
Κατά το παρελθόν, τέτοιου είδους συµπράξεις έχουν χρησιµοποιηθεί, προκειµένου είτε να
βελτιωθεί η προσβασιµότητα κάποιου προϊόντος είτε να προσδιοριστούν οι τεχνικές
προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται από νέα προϊόντα ή οικογένειες προϊόντων,
ώστε αυτά να είναι προσβάσιµα από ΑµεΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας
16

http://www.w3.org/
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σύµπραξης ήταν η συµφωνία µεταξύ της Sun MicroSystems και του TRACE Center στις
ΗΠΑ κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Java Accessibility Initiative. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, το TRACE Center παρείχε στην Sun MicroSystems την απαιτούµενη γνώση,
εµπειρία και τεχνική βοήθεια αναφορικά µε την πρόσβαση ΑµεΑ σε γραφικά
περιβάλλοντα χρήσης, η οποία στη συνέχεια µεταφράστηκε σε τεχνικές προδιαγραφές
προσβασιµότητας που υλοποιήθηκαν στην επόµενη έκδοση του προϊόντος από την Sun
MicroSystems.
Επίσης, κατά το παρελθόν, συµπράξεις της παραπάνω µορφής έχουν υποστηριχθεί και από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων Ε&ΤΑ υπό τη µορφή
υποστηρικτικών δράσεων. Παραδείγµατος χάριν, τα προγράµµατα ESPRIT και ACTS της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπαν έργα στην κατηγορία Software Improvement
Experiments (SIE), ενθαρρύνοντας µε τον τρόπο αυτό την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών
από µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του στόχου ή της µορφής που λαµβάνουν οι
συµπράξεις της κατηγορίας αυτής, τα αποτελέσµατα που αποκοµίζονται είναι µεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:
•

εκπαίδευση και κατάρτιση µέσω πρακτικής εξάσκησης (learning by doing)

•

πρόσβαση σε πληροφορία και γνώση που είτε δεν είναι κωδικοποιηµένη σε
εγχειρίδια χρήσης είτε είναι εµπειρικής προέλευσης ή δεν είναι ευρέως διαθέσιµη

•

απόκτηση εµπειριών και τεχνικής κατάρτισης στο βαθµό που να επιτρέπεται και να
καθίσταται εφικτή η ενσωµάτωση της τεχνολογίας από το δέκτη και η περαιτέρω
εφαρµογή της στην παραγωγική διαδικασία ή εξέλιξή της

•

απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών, κλπ.

3.5.2.4

∆ηµιουργία & συµµετοχή φορέων σε δίκτυα

Στην κατηγορία αυτή των παρεµβάσεων εντάσσονται προσπάθειες που κατά καιρούς
έχουν εστιαστεί στη δηµιουργία δικτύων συνεργασίας µεταξύ εταίρων. Στο πρόσφατο
παρελθόν, υπήρξαν αρκετές προσπάθειες προς την κατεύθυνση δηµιουργίας δικτύων. Ένα
πρόσφατο παράδειγµα εφαρµογής του συγκεκριµένου µηχανισµού είναι η σύσταση του
ανεπίσηµου δικτύου µε την επωνυµία «Πρόγραµµα Επιχειρηµατικών Εταίρων» (Corporate
Partnership Program), το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης που
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την 26η Ιανουαρίου 2003, µε στόχο την προσέγγιση
µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τα Άτοµα µε
Αναπηρία (European Disability Forum). Η βασική αρχή στην οποία θεµελιώνεται το
ανεπίσηµο δίκτυο, είναι η δέσµευση των εταίρων για τη βελτίωση της κοινωνικής και
οικονοµικής συµµετοχής των 37 εκατοµµυρίων ΑµεΑ της Ευρώπης. Το Πρόγραµµα
Επιχειρηµατικών Εταίρων περιλαµβάνει στενή συνεργασία µεταξύ των Accor, Adecco,
Hewlett-Packard, IBM, Manpower, McDonald΄s, Microsoft, Schindler, Sony, UITP
(∆ιεθνής Ένωση ∆ηµόσιων Μέσων Μεταφοράς - International Association of Public
Transport), Volkswagen και του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τα Άτοµα µε Αναπηρία.
Οι παραπάνω εταιρείες ανακοίνωσαν ότι σχεδίασαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους
2003 για τα ΑµεΑ, να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν µακροπρόθεσµες πρωτοβουλίες για τα
διάφορα θέµατα που αφορούν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες
της ΚτΠ. Συγκεκριµένα, δεσµεύτηκαν να υλοποιήσουν δράσεις που, µεταξύ άλλων, θα
αποσκοπούν στην αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε θέµατα αναπηρίας, απασχόλησης
και εκπαίδευσης των ΑµεΑ και στην εξασφάλιση προϊόντων και υπηρεσιών προσβάσιµων
από ΑµεΑ, συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις
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αρχές της σχεδίασης για όλους, καθώς και προϊόντων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Οι
επιχειρηµατικοί εταίροι θα έχουν έτσι ενεργό ανάµειξη στη βελτίωση των οικονοµικών
συνθηκών, της κινητικότητας και της απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρίας στην
Ευρώπη, ως σαφές δείγµα θετικής δράσης και ενεργού συµµετοχής των επιχειρηµατιών
για την εξασφάλιση της πραγµατικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε αναπηρία στην
κοινωνία.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε αποφασιστικό ρόλο,
ενεργώντας ως διαµεσολαβητής µεταξύ των εταιρειών και του κινήµατος των ατόµων µε
αναπηρίας, προκειµένου να συνεργαστούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για τα
ΑµεΑ.

3.6

Σύγκριση παρεµβατικών µέτρων και προϋποθέσεις

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει πληθώρα παρεµβατικών µέτρων που θα
µπορούσαν να ληφθούν, προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που περιορίζουν
την αγορά ή τον κλάδο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ή τους κλάδους που αναπτύσσουν τις
δεσπόζουσες τεχνολογίες στην ΚτΠ. Ωστόσο, η επιλογή συγκεκριµένων µέτρων ή δέσµης
µέτρων είναι κάθε άλλο από απλή διαδικασία, αφού µεταξύ άλλων απαιτεί:
•

αντικειµενική και λεπτοµερή ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε µια αγορά ή
έναν κλάδο, προκειµένου να γίνουν κατανοητά τα προβλήµατα ή οι αδυναµίες,
καθώς και οι λόγοι για τους οποίους αυτές υφίστανται

•

επιλογή στόχων ως προς το τι είναι επιθυµητό και τι µπορεί να γίνει, προκειµένου να
βελτιωθούν οι συνθήκες στην αγορά και τον κλάδο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

•

επιλογή κατάλληλων µέτρων που να ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τους
στόχους που επιλέχθηκαν

•

περιοδικό έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των µέτρων και ενίσχυσή τους, όταν και
όπως κρίνεται σκόπιµο.

Για το σκοπό αυτό, ο Πίνακας 29 αφενός συνοψίζει τα προηγούµενα, αφετέρου
παρουσιάζει µια συγκριτική ανάλυση τριών κατηγοριών παρεµβάσεων (νοµοθετήµατα,
θέσπιση προτύπων και ενίσχυση της Ε&ΤΑ) βάσει τεσσάρων κριτηρίων που είναι: ο
στόχος που κάθε µια παρέµβαση µπορεί να υπηρετήσει, οι προϋποθέσεις επιτυχούς
εφαρµογής, οι πιθανές παρενέργειες που µπορεί να προκύψουν και, τέλος, ο ρόλος
ιδρυµάτων και φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως το κράτος, οι εποπτευόµενοι
φορείς του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 29, καµία από τις παρεµβάσεις δεν εξασφαλίζει εκ των
προτέρων, από µόνη της και εξ ολοκλήρου το επιθυµητό αποτέλεσµα αφού, σε όλες τις
περιπτώσεις, τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας δεν είναι απλά ενώ οι στόχοι που κάθε
παρέµβαση µπορεί να υπηρετήσει, επαρκούν για να αντιµετωπίσουν µόνο επιµέρους
ζητήµατα. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά η πρόσφατη εµπειρία, όπως αυτή
διαµορφώνεται στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η αντίστοιχη εµπειρία
που προέρχεται από τις ΗΠΑ.
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Πίνακας 29. Συγκριτική θεώρηση των παρεµβατικών πολιτικών

Παρεµβατικές πολιτικές

Πιθανές παρενέργειες Προϋποθέσεις

Κριτήρια

Στόχος

Νοµοθετήµατα

Θέσπιση προτύπων

Έρευνα & Τεχνολογική ανάπτυξη

Επιβολή ρυθµιστικών
συµβάσεων και κανόνων

Εµπέδωση και εδραίωση εµπειριών
και γνώσης υπό την µορφή
προδιαγραφών
Καθοδήγηση για συµµόρφωση µε
τις προδιαγραφές

Καθορισµός κοινής ατζέντας Ε&ΤΑ
Τεκµηρίωση και κωδικοποίηση γνώσης
Ενίσχυση καινοτοµίας

Η ζήτηση εκ µέρους της
αγοράς πρέπει να έχει ήδη
αρθρωθεί
∆ιάθεση και δέσµευση
εφαρµογής των κανονισµών

Ισχυρή βάση έρευνας και
ανάπτυξης
Επιλογή κατάλληλου χρόνου

∆ιακλαδική συνεργασία
Αµοιβαία επένδυση
∆ιάθεση και δέσµευση φορέων
Ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον

Ενδεχόµενη δυσκολία στη
συµµόρφωση φορέων κυρίως του
κλάδου
Αναποτελεσµατικότητα σε
περίπτωση ελλιπούς ενηµέρωσης
των φορέων
Επιπτώσεις στον κλάδο και
τις επιχειρήσεις

Κλείδωµα της αγοράς σε
συγκεκριµένα προϊόντα
Ακαταλληλότητα των
προδιαγραφών για το συγκεκριµένο
επιχειρηµατικό περιβάλλον (π.χ.
ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές)
Έλλειψη συµµετοχής χρηστών
Έλλειψη συµµετοχής των
επιχειρήσεων

Έλλειψη ικανότητας για εµπορική
αξιοποίηση αποτελεσµάτων
Η τεχνολογία πρέπει να είναι αιχµής
Ακατάλληλοι φορείς
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Ρόλος φορέων µη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (non-market
institutions)

Έκδοση οδηγιών και
πρόσκληση φορέων σε διάλογο
Εµµονή στην επιτυχή
έκβαση του διαλόγου
Έλεγχος προόδου εργασιών
Απαίτηση για εφαρµογή
αποφάσεων

Οικονοµική ενίσχυση
Ενηµέρωση φορέων

Χρηµατοδότηση Ε&ΤΑ
Ενίσχυση συνεργασιών
Καθοδήγηση
Έλεγχος & επίβλεψη αποτελεσµάτων
έργων
Καθορισµός µηχανισµών και κριτηρίων
χρηµατοδότησης
Επιλογή περιοχών Ε&ΤΑ
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3.6.1

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ΗΠΑ τα τελευταία
χρόνια

Εν πρώτοις, αξίζει να σηµειωθούν οι διαφορετικές επιλογές που κατά το παρελθόν έχουν
γίνει ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι στη διαµόρφωση
κατάλληλων νοµοθετηµάτων (βλέπε επόµενο Κεφάλαιο) και αργότερα (από το 1995 και
µετά) στη θέσπιση προτύπων. Όλα αυτά τα χρόνια, η διάθεση κονδυλίων αποκλειστικά για
έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι µάλλον
περιορισµένη και αποσπασµατική, όπως προκύπτει από τις επιλογές του National Science
Foundation. Μέχρι τότε, η έρευνα σε τοµείς της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
χρηµατοδοτείται από επιµέρους φορείς και οργανισµούς αποκατάστασης ΑµεΑ όπως το
RESNA. Εξαίρεση αποτελεί η προσπάθεια που εγκαινιάζεται το 1999 από το National
Science Foundation, το οποίο για πρώτη φορά εντάσσει την καθολική πρόσβαση στη
θεµατική ατζέντα για Ε&ΤΑ.
Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν είχε στις
προτεραιότητές της ούτε τη δηµιουργία ενιαίων νοµοθετικών πλαισίων για την
προσβασιµότητα ούτε τη θέσπιση προτύπων, αν και διάφοροι φορείς της είχαν ήδη
θεσπιστεί µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τέτοιους στόχους. Αντίθετα, η έµφαση δίνονταν
στην ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, µέσω της ένταξης έργων στα
διάφορα προγράµµατα που υλοποιούνταν στα πλαίσια συγκεκριµένων Γενικών
∆ιευθύνσεων. Αρχικά, τα έργα αυτά δεν είχαν κοινή στέγη µε αποτέλεσµα να µη γίνονται
ευρέως γνωστά ούτε τα ίδια τα έργα αλλά ούτε και τα αποτελέσµατά τους. Με την
εµφάνιση του Προγράµµατος TIDE της Γενικής ∆ιεύθυνσης XIII, η κατάσταση
βελτιώθηκε και έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερες επιχειρήσεις και φορείς να
συµµετάσχουν σε έργα, αλλά και στο να γίνουν αντικείµενο µελέτης ευρύτερες οµάδες
στόχου του πληθυσµού των ΑµεΑ.
Εξετάζοντας τους λόγους που οδήγησαν τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στη λήψη των παραπάνω µέτρων αλλά και τα αποτελέσµατά τους σήµερα, προκύπτουν οι
εξής γενικές διαπιστώσεις:
Πρώτα απ’ όλα, τα αρχικά εµπόδια στο εµπόριο (τα οποία περιορίστηκαν µε την ενιαία
αγορά) και οι µεγάλες διαφορές των συστηµάτων φροντίδας και πρόνοιας στα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούσαν την αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ιδιαιτέρως
διασπαρµένη, περιορίζοντάς την σε τοπικά ή στην καλύτερη περίπτωση εθνικά όρια. Έτσι,
ήταν σχεδόν αδύνατη η θέσπιση ενιαίας νοµοθεσίας και κοινών προδιαγραφών,
τουλάχιστον ως τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Στον τοµέα της Ε&ΤΑ τα πράγµατα ήταν
λίγο διαφορετικά εξαιτίας των θεσµών που ήδη υπήρχαν και των προγραµµάτων που
βρίσκονταν σε εξέλιξη, µε αποτέλεσµα η έµφαση να δοθεί προς την κατεύθυνση της
ένταξης έργων στα προγράµµατα αυτά και, αργότερα, στη θέσπιση του προγράµµατος
TIDE.
Αντίθετα, στις ΗΠΑ, η εγχώρια αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ήταν περισσότερο
οµογενοποιηµένη και ακµαία, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν συνθήκες υγιούς
επιχειρηµατικότητας και να υπάρξουν επιχειρήσεις προσανατολισµένες αποκλειστικά στον
κλάδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται κατανοητό γιατί η έµφαση στις ΗΠΑ εντοπίστηκε
αρχικά στην οριοθέτηση κανόνων και ρυθµίσεων και ακολούθως στη θέσπιση
προδιαγραφών και προτύπων. Σήµερα, η Ευρώπη εισάγει µεγάλο µέρος των προϊόντων
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε κατηγορίες υψηλής τεχνολογίας, από τις ΗΠΑ.
Ωστόσο, σε µερικούς τοµείς της βασικής τεχνολογίας που µπορούν να εφαρµοστούν, ώστε
να αναπτυχθούν προϊόντα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και βοηθήµατα όπως ο τοµέας της
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σύνθεσης του λόγου (π.χ. προσαρµογή σε πολλές γλώσσες της ΕΕ), η αντίστοιχη
βιοµηχανία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι περισσότερο αναπτυγµένη στην Ευρώπη
από ότι στις ΗΠΑ, αν και ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προϊόντα δεν είναι ευρέως διαθέσιµα.

3.6.2

Συµπεράσµατα

Το συµπέρασµα το οποίο εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι καµία αποσπασµατική
παρέµβαση δεν είναι σε θέση από µόνη της να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που έχουν
συσσωρευτεί και χαρακτηρίζουν τόσο την αγορά όσο και τον κλάδο της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας. Αντίθετα, αυτό το οποίο απαιτείται είναι προγραµµατισµός, µακρόπνοος
σχεδιασµός και αποτελεσµατικός συνδυασµός επιµέρους δράσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο
στόχος θα πρέπει να είναι η οικονοµική αποτελεσµατικότητα (economic efficiency) και
δραστικότητα (efficacy) προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων φορέων
συµπεριλαµβανοµένων και των ΑµεΑ. Ο συνδυασµός της εµπειρίας των ΗΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι µια πιθανή ακολουθία
παρεµβατικών µέτρων, που θα αποσκοπούσε στην καταρχήν αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων Ε&ΤΑ και, στη συνέχεια, στη θέσπιση µέτρων άρθρωσης της ζήτησης για
συγκεκριµένα προϊόντα και παροχής κινήτρων στον κλάδο για ικανοποίηση της ζήτησης
θα µπορούσε να φέρει θετικά αποτελέσµατα. Για υποκλάδους της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας, όπου δεν υπάρχει αποδεκτή ή ικανοποιητική βάση Ε&ΤΑ ή όταν η βάση
αυτή δεν έχει ακόµη ωριµάσει, οι παρεµβάσεις πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση αυτή
και να υλοποιούνται µέσω εναλλακτικών µέτρων.
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4 Κανονισµοί και νοµοθετικές παρεµβάσεις
υποστήριξης των ΑµεΑ: Τύποι και µορφές
νοµοθετηµάτων
Στο Κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται λεπτοµερέστερα µια κατηγορία παρεµβατικών
µηχανισµών, η κατηγορία της νοµοθεσίας, εξετάζοντας τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική
πρακτική µε στόχο την κατανόηση αφενός των µέτρων που ήδη υφίστανται στη χώρα µας
και αφετέρου της θέσης της χώρας µας συγκριτικά µε άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

4.1

Νοµοθεσία

Τα ΑµεΑ είναι µία σηµαντική κατηγορία του πληθυσµού, που αντιµετωπίζει έντονα
προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού, ρατσισµού και αδιαφορίας, ή κακοµεταχείρισης
από το κοινωνικό τους περιβάλλον, εξαιτίας προκαταλήψεων σε βάρος τους. Η Νοµοθεσία
µπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των ΑµεΑ, ώστε να καθιερωθούν και
εφαρµοστούν νέοι θεσµοί για την προστασία των ατόµων αυτών, οι οποίοι να
θεµελιώνονται στην αρχή του σεβασµού κάθε µορφής διαφορετικότητας.
Στην Ελλάδα και διεθνώς έχουν ήδη γίνει σηµαντικές προσπάθειες νοµοθετικής
προστασίας των ΑµεΑ, αλλά η σχετική κινητοποίηση βρίσκεται ακόµα στην αρχή της.
Καθώς βιώνουµε τις κατακλυσµιαίες εξελίξεις που συνθέτουν την παγκοσµιοποίηση της
εποχής µας, την κοινωνία της πληροφορίας, την απελευθέρωση της οικονοµίας και τη
χρήση της νέας τεχνολογίας, οι θεσµοί και οι κανόνες που καθόριζαν τις εξελίξεις των
προηγουµένων δεκαετιών υφίστανται βαθύτατη κρίση, όντας αδύναµοι και ανεπαρκείς να
καθοδηγήσουν το µέλλον του σύγχρονου ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σηµαντικό
να υπάρξουν συντονισµένες προσπάθειες µε επίκεντρο τον άνθρωπο που να καλλιεργούν
αξίες και να εξασφαλίζουν την ισότιµη συµµετοχή όλων των πολιτών
συµπεριλαµβανόµενων των ΑµεΑ στην ΚτΠ. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά και επιµέρους κράτη έχουν ήδη αναπτύξει έντονο προβληµατισµό, ο οποίος τα
τελευταία χρόνια έχει µεταφραστεί σε συγκεκριµένα µέτρα. Παρακάτω περιγράφονται τα
µέτρα εκείνα τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των νοµοθετηµάτων και τα οποία,
κατά καιρούς, έχουν θεσπιστεί σχετικά µε την αναπηρία και τα ΑµεΑ διεθνώς, σε
συγκεκριµένες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα µας.

4.2

∆ιεθνής νοµοθεσία σχετικά µε την αναπηρία

Η νοµοθεσία σχετικά µε την αναπηρία, σε διεθνές επίπεδο, έχει σηµαντικά επηρεαστεί από
διακηρύξεις και διεθνείς συµβάσεις, οι οποίες επιχειρούν να θέσουν ρυθµιστικούς κανόνες
που να βελτιώνουν και να προστατεύουν τη ζωή των ΑµεΑ µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Σύµφωνα µε τους πρότυπους κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των ευκαιριών για
τα ΑµεΑ, τα κράτη-µέλη:
•

δεσµεύονται, βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, να δρουν για την προώθηση
καλύτερων συνθηκών ζωής για τα ΑµεΑ

•

πρέπει να διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στα ΑµΕΑ,
προκειµένου να επιτύχουν το βέλτιστο επίπεδο αυτονοµίας και λειτουργικότητας
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•

πρέπει να εισάγουν προγράµµατα δράσης που θα καταστήσουν το φυσικό
περιβάλλον προσβάσιµο και να λάβουν µέτρα για την πρόσβαση στην πληροφόρηση
και την επικοινωνία

Σύµφωνα µε τον Πρότυπο Κανόνα 5 του ΟΗΕ για την εξίσωση των ευκαιριών για τα
άτοµα µε αναπηρία, η πρόσβαση αφορά τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τους τοµείς
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Με τον Πρότυπο Κανόνα 5 για την Πρόσβαση τα
Κράτη καλούνται να αναγνωρίσουν τη σηµασία της πρόσβασης στη διαδικασία εξίσωσης
των ευκαιριών σε όλες τις πλευρές της κοινωνίας.
Η ∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων των ΑµεΑ που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των
Ηνωµένων Εθνών το 1975 (απόφαση 3447), αποτελεί συνέπεια της εγγύησης των ΚρατώνΜελών του ΟΗΕ να δραστηριοποιηθούν για να προάγουν το επίπεδο ζωής των ΑµεΑ.
Στις νοµοθετικές ρυθµίσεις υπέρ των ατόµων µε αναπηρία σε διεθνές επίπεδο
συγκαταλέγεται και η “∆ιακήρυξη SUNDBERG: τελικό κείµενο της ∆ιεθνούς
Συνδιάσκεψης της Ουνέσκο και της Ισπανικής Κυβέρνησης”, το 1981, µε βασικές αρχές
τη συµµετοχή, ένταξη και ανάπτυξη της προσωπικότητας των ΑµεΑ.
Άξια ξεχωριστής µνείας είναι η διακήρυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε
την Εξοµοίωση των Ευκαιριών για τα ΑµεΑ (Resolution concerning the Standard Rules on
the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities). Η συγκεκριµένη
διακήρυξη αποτελεί ένα σύνθετο µηχανισµό του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, που
τυποποιεί ένα ευρύτατο πλαίσιο υποδείξεων / κανόνων προς τα κράτη-µέλη αναφορικά µε
την προστασία των ατόµων µε αναπηρία, αξιοποιώντας την επεξεργασία των σχετικών
ζητηµάτων κατά τη διάρκεια της ∆εκαετίας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα
ΑµεΑ (United Nations Decade of Disabled Persons, 1983-1992). Αποβλέπει ουσιαστικά
στην προώθηση διεθνών αρχών και κανόνων εθιµικού χαρακτήρα, για την εξοµοίωση των
ευκαιριών υπέρ των ΑµεΑ, επιδιώκοντας την ηθική και πολιτική δέσµευση των κρατών
προς την κατεύθυνση εφαρµογής των συγκεκριµένων αρχών. Αντιστοιχεί, έτσι, σε ένα
εργαλείο τεχνικής υποστήριξης των εθνικών σχεδιαστών κοινωνικής πολιτικής για την
υλοποίηση προγραµµάτων προστασίας των ΑµεΑ.
Η διακήρυξη διακρίνεται σε τρεις κύριες ενότητες, που εξειδικεύονται, µέσω
συγκεκριµένων κανόνων (rules):
•

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την ισότιµη συµµετοχή των
ΑµεΑ στο κοινωνικό περιβάλλον, τυποποιώντας τις αρχές που συµβάλλουν στην
εφαρµογή των προϋποθέσεων αυτών.

•

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στους κύριους άξονες παρεµβάσεων για την
προώθηση της ισότιµης συµµετοχής των ΑµεΑ.

•

Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στους µηχανισµούς υλοποίησης των προηγούµενων
αρχών.

Η ∆ιακήρυξη αυτή έχει επηρεάσει τη νοµοθεσία σχετικά µε την αναπηρία σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, και, φυσικά, έχει ληφθεί υπόψη από τον Έλληνα νοµοθέτη στο
σχεδιασµό της ελληνικής πολιτικής και νοµοθεσίας σχετικά µε τα ΑµεΑ. Εξίσου
σηµαντικές µε τη ∆ιακήρυξη σχετικά µε την Εξοµοίωση των Ευκαιριών για τα ΑµεΑ, του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών είναι και οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει για τα ΑµεΑ στο
επίπεδο Συµβουλίου της Ευρώπης.
Πιο συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Κοινωνική και Ιατρική Αντίληψη είναι
ο πρώτος µηχανισµός που υιοθετήθηκε από διεθνή οργανισµό και αναφέρεται
αποκλειστικά στα συστήµατα κοινωνικής και ιατρικής αντίληψης, εισάγοντας τη

106

θεµελιώδη αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των ηµεδαπών και αλλοδαπών πολιτών των
συµβαλλόµενων κρατών στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας.
Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αποτελεί τον πιο ολοκληρωµένο µηχανισµό
του Συµβουλίου της Ευρώπης στον τοµέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων,
διευρύνοντας έτσι το πεδίο παρέµβασης του Οργανισµού, που µέχρι την υιοθέτησή του
περιοριζόταν στην προστασία των ατοµικών ελευθεριών µέσω της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που
υιοθετήθηκε το 1950. Από ουσιαστική άποψη, ο Χάρτης πρέπει να ενταχθεί στο διεθνές
πλαίσιο κατοχύρωσης των κοινωνικών δικαιωµάτων, το οποίο εγκαινιάσθηκε µε την
Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΟΗΕ, 1948) και
συµπληρώθηκε µε το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά
∆ικαιώµατα (ΟΗΕ, 1966) και µε τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων (Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 1989).
Η προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων στο σύστηµα του Χάρτη γίνεται µέσω της
θέσπισης συγκεκριµένων αρχών που αναφέρονται ακριβώς σε δικαιώµατα συµµετοχής
στους τοµείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας. Σε
σχέση µε τα ΑµεΑ άµεση συνάφεια παρουσιάζουν οι ακόλουθες αρχές:
•

Αρχή 13: Κάθε πρόσωπο, που δεν έχει επαρκείς πόρους, έχει δικαίωµα για
κοινωνική και ιατρική αντίληψη.

•

Αρχή 14: Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να απολαµβάνει εξειδικευµένες κοινωνικές
υπηρεσίες.

•

Αρχή 15: Κάθε άτοµο µε αναπηρία έχει δικαίωµα για επαγγελµατική εκπαίδευση,
αποκατάσταση και επανένταξη, ανεξάρτητα από την αιτία και τη φύση της
αναπηρίας του.

4.2.1

Νοµοθεσία των ΗΠΑ

Τα ΑµεΑ αποτελούν ένα πολύ µεγάλο τµήµα του αµερικανικού πληθυσµού: το
Αµερικανικό Κογκρέσο υπολογίζει ότι περίπου 43.000.000 Αµερικανοί διαθέτουν µία ή
περισσότερες φυσικές ή διανοητικές αναπηρίες και µάλιστα ότι πρόκειται για ένα διαρκώς
αυξανόµενο ποσοστό του αµερικανικού πληθυσµού. Η κοινωνική πολιτική και εν γένει η
κοινωνική φροντίδα και πρόνοια για τα ΑµεΑ εκφράζεται µέσω νοµοθετηµάτων του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ, µε
οµοσπονδιακούς νόµους, αλλά και κατά τόπους στις Αµερικανικές Πολιτείες µε διάφορους
νόµους και νοµοθετήµατα. Η αµερικανική νοµοθεσία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την
ισότητα ευκαιριών των ΑµεΑ σε όλους τους τοµείς της ζωής, την πλήρη τους συµµετοχή
στη ζωή, την ανεξαρτησία και την αυτονοµία στην καθηµερινή τους διαβίωση και την
επαρκή αυτοεξυπηρέτησή τους.
Ειδικότερα, η αµερικανική νοµοθεσία σχετικά µε τα ΑµεΑ περιλαµβάνει τους εξής
νόµους:
•

Americans with Disabilities Act (ADA), 1990

•

Telecommunications Act, 1996

•

Fair Housing Act, 1988

•

Air Carrier Access Act, 1986

•

Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act, 1984

•

National Voter Registration Act, 1993
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•

Civil Rights of Institutionalized Persons Act, 1980

•

Individuals with Disabilities Education Act, 1997

•

Rehabilitation Act, 1973, 1998

•

Architectural Barriers Act, 1968

Ως προς την απασχόληση ειδικότερα, υπάρχουν οι εξής οµοσπονδιακοί νόµοι, οι οποίοι
απαγορεύουν τη διάκριση σε βάρος των ΑµεΑ στην εργασία:
•

Title VII του Civil Rights Act, 1964

•

Equal Pay Act (EPA), 1964

•

Age Discrimination in Employment Act (ADEA), 1967

•

Title I και Title V του Americans with Disabilities Act (ADA), 1990

•

Sections 501και 505 του Rehabilitation Act, 1973

•

Civil Rights Act, 1991

4.2.1.1

Americans with Disabilities Act (ADA)

Ο νόµος Americans with Disabilities Act (ADA) του 1990 αποτελεί την καρδιά της
αµερικανικής νοµοθεσίας σχετικά µε την αναπηρία. Ο οµοσπονδιακός αυτός νόµος
απαγορεύει τη διάκριση σε βάρος των ΑµεΑ εξαιτίας της αναπηρίας τους στους τοµείς της
απασχόλησης (εργασίας), οµοσπονδιακής και πολιτειακής κυβέρνησης, των κοινωνικών
παροχών και υπηρεσιών, των εµπορικών εγκαταστάσεων, της µεταφοράς και των
τηλεπικοινωνιών. Ο νόµος αυτός ισχύει και για το Αµερικανικό Κογκρέσο.
4.2.1.2

Telecommunications Act

Ο νόµος Telecommunications Act του 1996 αποτελεί τον αµερικανικό νόµο σχετικά µε τις
τηλεπικοινωνίες. Τα Άρθρα (Sections) 255 και 251(a) (2) του νόµου Communication Act
του 1934, όπως τροποποιήθηκαν µε το νόµο Telecommunication Act του 1996, απαιτούν
οι κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού υλικού και οι παροχείς τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών να εξασφαλίσουν ότι το υλικό και οι υπηρεσίες αυτές είναι προσβάσιµες από
ΑµεΑ, όπου αυτό είναι λογικά εφικτό. Αυτές οι τροποποιήσεις εξασφαλίζουν ότι τα ΑµεΑ
θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών όπως σταθερά και
κινητά τηλέφωνα, βοµβητές και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, που πολύ συχνά δεν
είναι προσβάσιµα από ΑµεΑ. Η Επιτροπή Access Board ορίζει τον όρο “προσβάσιµα και
ικανά να χρησιµοποιηθούν από ΑµεΑ”, ως υλικό που περιλαµβάνει διάφορες συσκευές
και προϊόντα επικοινωνίας, όσον αφορά τη πλήρη λειτουργία των προϊόντων, όπως
οδηγίες, πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων, όλα
παρόµοια και ανάλογα µε αυτά που παρέχονται στα άτοµα χωρίς αναπηρία.
Το άρθρο 251(a) (2) απαιτεί οι φορείς τηλεπικοινωνιών να µην εγκαθιστούν υλικό
τηλεπικοινωνίας που να µη συµβαδίζει µε τις προϋποθέσεις προσβασιµότητας από ΑµεΑ,
που καθορίζονται από το Άρθρο 255. Την 29η Σεπτεµβρίου 1999, η Οµοσπονδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών εξέδωσε µία αναφορά και ένα ψήφισµα που καθιερώνουν κανόνες
και πολιτικές για την εφαρµογή των άρθρων 255 και 251(a).
4.2.1.3

Fair Housing Act

Ο νόµος Fair Housing Act, όπως τροποποιήθηκε το 1988, απαγορεύει τις διακρίσεις ως
προς τον τοµέα της στέγασης µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, το φύλο, την
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αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση και την εθνικότητα. Είναι αντίθετο στο νόµο να
γίνονται διακρίσεις όσον αφορά την πώληση ή την ενοικίαση ενός σπιτιού εξαιτίας της
αναπηρίας ενός ατόµου ή ενός ΑµεΑ που συνδέεται µε τον αγοραστή ή τον ενοικιαστή.
Άλλες δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο νόµο είναι η χρηµατοδότηση για την
πώληση ή την ενοικίαση, η πρακτική των ζωνών, τα σχέδια νέων κατασκευών και η
διαφήµιση.
4.2.1.4

Air Carrier Access Act

Ο νόµος Air Carrier Access Act του 1986 απαγορεύει τη διάκριση στις αεροπορικές
µεταφορές από αµερικανικές και ξένες αεροπορικές εταιρίες σε βάρος ατόµων µε φυσική
ή διανοητική αναπηρία. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται µόνο σε αεροπορικές εταιρίες που
παρέχουν κανονικά προγραµµατισµένες υπηρεσίες στο κοινό. Οι ρυθµίσεις του νόµου
περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, από τη βοήθεια για την επιβίβαση στο
αεροπλάνο µέχρι ορισµένες προϋποθέσεις προσβασιµότητας σχετικά µε νέα αεροσκάφη
και νέες ή διαφοροποιηµένες αεροπορικές εγκαταστάσεις.
4.2.1.5

Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act

Ο νόµος Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act του 1984 απαιτεί οι
κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα να είναι προσβάσιµες σε ΑµεΑ για τις οµοσπονδιακές
εκλογές.
4.2.1.6

National Voter Registration Act

Ο νόµος National Voter Registration Act του 1993, που είναι γνωστός και ως “Motor
Voter Act” διευκολύνει την άσκηση του βασικού εκλογικού δικαιώµατος για όλους τους
Αµερικανούς. Ένας από τους βασικούς σκοπούς αυτού του νόµου είναι η αύξηση του
ιστορικά χαµηλού ποσοστού εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους των µειονοτήτων και
των ΑµεΑ, που προκύπτει από διάκριση σε βάρος τους.
4.2.1.7

Civil Rights of Institutionalized Persons Act

Ο νόµος Civil Rights of Institutionalized Persons Act (CRISPA) του 1980 εξουσιοδοτεί
το Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ να ερευνά τις συνθήκες εγκλεισµού σε οµοσπονδιακά και
τοπικά ιδρύµατα όπως φυλακές, σωφρονιστικά κέντρα για ανηλίκους και ιδρύµατα για
ανθρώπους µε ψυχικές αναπηρίες ή αναπηρίες σχετικές µε την ανάπτυξη.
4.2.1.8

Individuals with Disabilities Education Act

Ο νόµος Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) του 1997 απαιτεί τα δηµόσια
σχολεία να παρέχουν σε όλα τα παιδιά µε αναπηρία την κατάλληλη δηµόσια εκπαίδευση
στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον.
4.2.1.9

Rehabilitation Act

Ο νόµος Rehabilitation Act του 1973 που τροποποιήθηκε το 1998 απαγορεύει τη διάκριση
σε βάρος των ΑµεΑ, εξαιτίας της αναπηρίας, σε προγράµµατα που διεξάγονται από
οµοσπονδιακές υπηρεσίες, σε προγράµµατα που λαµβάνουν οµοσπονδιακή οικονοµική
βοήθεια και σε πρακτικές που εφαρµόζονται από οµοσπονδιακούς αναδόχους συµβάσεων.
Συγκεκριµένα:
•

Το άρθρο 501 απαιτεί καταφατική (θετική) δράση και µη διάκριση σε βάρος των
ΑµεΑ στον τοµέα της απασχόλησής τους από οµοσπονδιακές υπηρεσίες του
διοικητικού κλάδου. Στα πλαίσια της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης, έχει συσταθεί
µία δι-υπηρεσιακή επιτροπή για τους εργαζοµένους που είναι άτοµα µε ειδικές
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ανάγκες, σκοπός της οποίας είναι να ερευνά και να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε
την απασχόληση των ΑµεΑ στον οµοσπονδιακό τοµέα και σε άλλους τοµείς και να
εξετάζει περιοδικά την επάρκεια της πρόσληψης, της τοποθέτησης και της
προαγωγής των ΑµεΑ στα υπουργεία, στις υπηρεσίες και γενικότερα στο διοικητικό
κλάδο της κυβέρνησης, καθώς και να εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των ΑµεΑ
αντιµετωπίζονται επαρκώς από τη διοίκηση.
•

Το άρθρο 503 απαιτεί θετική δράση και απαγορεύει τη διάκριση στην εργασία από
οµοσπονδιακούς αναδόχους συµβολαίων και υπεργολάβους, για συµβόλαια αξίας
µεγαλύτερης των $10.000. Οι ανάδοχοι και οι υπεργολάβοι οφείλουν να
προσλαµβάνουν ΑµεΑ µε ικανότητες και προσόντα.

•

Το άρθρο 504 αναφέρει ότι κανένα ΑµεΑ µε προσόντα και ικανότητες στις ΗΠΑ δε
θα εξαιρεθεί ή θα αποκλεισθεί από τα ωφελήµατα ή θα υποστεί διάκριση σε βάρος
του, στα πλαίσια προγράµµατος ή δραστηριότητας που είτε λαµβάνει οµοσπονδιακή
οικονοµική βοήθεια είτε διεξάγεται από οποιαδήποτε διοικητική υπηρεσία ή την
Ταχυδροµική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

•

Το άρθρο 508 καθιερώνει προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, διατήρηση και χρήση της
ηλεκτρονικής και πληροφορικής τεχνολογίας από την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ο
νόµος αυτός απαιτεί η οµοσπονδιακή πληροφορική και ηλεκτρονική τεχνολογία να
είναι προσβάσιµη από ΑµεΑ, περιλαµβανοµένων των υπαλλήλων και του κοινού.

4.2.1.10 Architectural Barriers Act

Τέλος, ο νόµος Architectural Barriers Act (ABA) του 1968 απαιτεί τα κτίρια και οι
εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται ή τροποποιούνται µε οµοσπονδιακά
κεφάλαια ή ενοικιάζονται από οµοσπονδιακή υπηρεσία, να συµβαδίζουν µε τα
οµοσπονδιακά πρότυπα για προσβασιµότητα από τα ΑµεΑ.

4.2.2

Νοµοθετικές ρυθµίσεις στην Αυστραλία

4.2.2.1

Disability Discrimination Αct

Οι στόχοι του νόµου αυτού είναι:
•

να εξαλείψει, όσο είναι δυνατόν, τη διάκριση σε βάρος των ΑµεΑ, εξαιτίας της
αναπηρίας τους, στους τοµείς: 1) της εργασίας, των κοινωνικών παροχών, της
εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις, 2) της παροχής
αγαθών, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και γης, 3) των υπαρχόντων νόµων, και 4) της
διαχείρισης των νόµων και προγραµµάτων της κοινοπολιτείας,

•

να διασφαλίσει, όσο είναι εφικτό, ότι τα ΑµεΑ θα απολαµβάνουν ισότητα έναντι του
νόµου όπως και τα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας, και

•

να εξασφαλίσει την αναγνώριση και την αποδοχή, στα πλαίσια της κοινότητας, της
αρχής ότι τα ΑµεΑ έχουν τα ίδια θεµελιώδη δικαιώµατα όπως και τα υπόλοιπα µέλη
της κοινότητας.

4.2.2.2

Human Rights and Equal Opportunity Commission Act του 1986

Πρόκειται για επιτροπή η οποία ασχολείται µε τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και παίζει ενεργό ρόλο στην προστασία των δικαιωµάτων και στην εξίσωση
των ευκαιριών των ΑµεΑ.
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4.2.2.3

New South Wales Anti-Discrimination Act

O νόµος αυτός απαγορεύει τις διακρίσεις εξαιτίας της φυλής, του φύλου και της αναπηρίας
και προωθεί την εξίσωση των ευκαιριών µεταξύ όλων των ατόµων. H αναφορά στην
αναπηρία περιλαµβάνει µια αναπηρία που το άτοµο πράγµατι έχει ή θεωρείται από τους
άλλους ότι διαθέτει (ανεξάρτητα από το εάν έχει αναπηρία στην πραγµατικότητα ή όχι),
µία αναπηρία που το άτοµο είχε στο παρελθόν, ή θεωρείτο από τους άλλους ότι είχε
(ανεξάρτητα από το εάν πραγµατικά το άτοµο διέθετε αναπηρία) και τέλος µία αναπηρία
που το άτοµο θα αποκτήσει στο µέλλον ή θα θεωρηθεί ότι έχει, ανεξάρτητα από το εάν το
άτοµο θα έχει πραγµατικά µία αναπηρία. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εύρος της
έννοιας της αναπηρίας, επιτρέπει τη µεγαλύτερη προστασία της.

4.2.3

Νοµοθετικές ρυθµίσεις στον Καναδά

4.2.3.1

The Canadian Human Rights Act

Ο νόµος The Canadian Human Rights Act, της 14ης Ιουλίου 1977, αποτελεί ένα
σηµαντικό νόµο, στα πλαίσια της εθνικής Καναδικής πολιτικής για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των ΑµεΑ. Ο νόµος
απαγορεύει τη διάκριση σε βάρος των ατόµων στους τοµείς της εργασίας, της παροχής
υπηρεσιών, συµβολαίων και κοινωνικών παροχών. Ο νόµος προστατεύει όποιον κατοικεί
στον Καναδά από διάκριση σε βάρος του από υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες, το
ταχυδροµείο, τις τράπεζες, τις αεροπορικές εταιρείες, τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς,
τις επικοινωνίες µεταξύ των επαρχιών και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τις οδικές και
σιδηροδροµικές συγκοινωνίες µεταξύ των επαρχιών και άλλες οµοσπονδιακές
βιοµηχανίες, όπως µερικές επιχειρήσεις εξόρυξης µετάλλων. Αντίκειται στο νόµο αυτό
κάθε διάκριση από εργοδότες και παρόχους υπηρεσιών σε βάρος ατόµων εξαιτίας φυλής,
χρώµατος, φύλου, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, φυσικής ή διανοητικής αναπηρίας
(κατηγορία, στην οποία περιλαµβάνεται η εξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ) και
άλλων παραγόντων.
4.2.3.2

Universal Access Project

Το Universal Access Project ξεκίνησε από το σχέδιο Information Infrastructure Project µε
το σκοπό να διεξαχθούν σε βάθος έρευνες στον τοµέα της καθολικής πρόσβασης σε
δικτυακές υπηρεσίες. Το θέµα αυτό συζητήθηκε από το Information Highway Advisory
Council. Οι συζητήσεις περιελάµβαναν, µεταξύ άλλων, θέµατα σχετικά µε την πρόσβαση
των ΑµεΑ στις δικτυακές υπηρεσίες και συγκρίσεις της διεθνούς πολιτικής πάνω στο θέµα
αυτό, καθώς το World Wide Web θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες πηγές
πληροφοριών, η πρόσβαση στην οποία συχνά παρουσιάζει εµπόδια για τα ΑµεΑ.

4.3

Η νοµοθεσία για ΑµεΑ στις Ευρωπαϊκές χώρες

Στην Ευρώπη εντοπίζονται τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τα ΑµεΑ:
•

Συνταγµατικές τροποποιήσεις (Γερµανία, Φινλανδία): ρυθµίσεις σχετικά µε την
αναπηρία στο Σύνταγµα, δηλαδή το βασικό νόµο του κράτους.

•

Ποινικός Νόµος (Γαλλία, Φινλανδία): η διάκριση σε βάρος των ΑµεΑ θεωρείται
αδίκηµα, που τιµωρείται από τις αρχές του κράτους.

•

Αστικό ∆ίκαιο (Βρετανία, Ιρλανδία): παροχή δικαιώµατος στα ΑµεΑ να εγείρουν
αγωγή, εάν υπάρχει διάκριση σε βάρος τους, ειδικά στην απασχόληση και την
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.
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•

4.3.1

Ombudsman (Σουηδία): αξιωµατούχος µε την υποχρέωση να διερευνά και να
λαµβάνει µέτρα σε περίπτωση διάκρισης κατά των ΑµεΑ.

Γερµανία

Η πολιτική σχετικά µε την αναπηρία στη Γερµανία µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν
κυρίως κοινωνική πολιτική. Οργανώσεις βετεράνων µάχονταν για οικονοµικές
αποζηµιώσεις για τις αναπηρίες τους και οργανώσεις γονέων µάχονταν για ειδικά σχολεία.
Τα κυριότερα σηµεία στη Γερµανική νοµοθεσία συνοψίζονται ως εξής:
•

Επιρροή από το νόµο Rehabilitation Act, του 1973: θεωρήθηκε ορθό να αναπτυχθεί
νέα στρατηγική κατά των διακρίσεων και της αποµόνωσης των ΑµεΑ.

•

Πρωτοβουλία για πρόταση κατά της διάκρισης σε βάρος των ΑµεΑ που να
περιληφθεί στο Σύνταγµα και στη νοµοθεσία για τα ίσα δικαιώµατα.

•

Άρθρο 3 του Γερµανικού Συντάγµατος µε µεταγενέστερες προσθήκες.

•

Πρόταση για ένα νόµο για τα ίσα δικαιώµατα των ΑµεΑ από το Forum των
Αναπήρων ∆ικηγόρων και ∆ικαστών.

Πρόσφατα και µε αφορµή τις γενικότερες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
(βλέπε κοινοτική πρωτοβουλία eEurope, ενότητα. 1.3.2), στη Γερµανία υιοθετήθηκε νέα
νοµοθεσία που επεκτείνει τις προηγούµενες και θεµελιώνει για πρώτη φορά την καθολική
πρόσβαση των ΑµεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της
ΚτΠ (π.χ. το διαδίκτυο). Συγκεκριµένα, η νέα νοµοθεσία που αφορά την εξίσωση των
ευκαιριών ατόµων µε αναπηρία, υιοθετεί και εξειδικεύει σε εθνικό επίπεδο τις συστάσεις
του W3C-WAI για προσβασιµότητα και προβλέπει µηχανισµούς και χρονοδιαγράµµατα
αντιµετώπισης του προβλήµατος τµηµατικά και σε βάθος χρόνου (Buhler, 2003). Η
τµηµατική προσέγγιση συνίσταται στα ακόλουθα βήµατα εξασφάλισης της
προσβασιµότητας. Καταρχήν, η νοµοθεσία είναι υποχρεωτική για οµοσπονδιακούς
διαδικτυακούς τόπους, τόσο των νέων όσο και αυτών που τυγχάνουν µείζονος
αναβάθµισης. Για τους υπόλοιπους διαδικτυακούς τόπους γενικού ενδιαφέροντος που
εξακολουθούν και υφίστανται, η νοµοθεσία απαιτεί την προσαρµογή τους, προκείµενου να
ικανοποιήσουν τα κριτήρια του νόµου µέχρι το τέλος του έτους 2005, ενώ για
διαδικτυακούς τόπους που περιέχουν πληροφορία σχετική µε τα ΑµεΑ και δεν είναι
προσβάσιµοι, είχε οριστεί ως καταλυτική ηµεροµηνία το έτος 2003. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το νέο νόµο που για πρώτη φορά τίθεται σε ισχύ στη Γερµανία,
καθώς και για τους διάφορους µηχανισµούς στήριξης που προϋποθέτει, ο αναγνώστης
µπορεί να συµβουλευθεί το πρόσφατο άρθρο του Buhler (Buhler, 2003).

4.3.2

Φινλανδία

Βασικές νοµοθετικές ρυθµίσεις στη Φινλανδία αποτελούν:
•

Ο νόµος για τις υπηρεσίες και την αρωγή προς τα ΑµεΑ, που έχει σκοπό να
βελτιώσει την ικανότητα των ΑµεΑ να ζήσουν ως µέλη της κοινωνίας σε ισότητα µε
τους άλλους ανθρώπους.

•

Ο νόµος για την κατάσταση και τα δικαιώµατα των ασθενών (785/1992) που
περιλαµβάνει τη ρύθµιση ότι κάθε πρόσωπο που διαβιεί µόνιµα στη Φινλανδία
δικαιούται, χωρίς διάκριση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσα στα πλαίσια των
υπαρχόντων πόρων του ιατροφαρµακευτικού συστήµατος.

•

Η συνταγµατική αναθεώρηση (969/1995) που περιέχει τη ρύθµιση ότι κανείς δεν θα
τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση εξαιτίας αναπηρίας και άλλων συγκριτικών
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παραγόντων και επιπλέον υιοθετεί τα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών πέρα από
τα παραδοσιακά αστικά και πολιτικά δικαιώµατα., ενώ διασφαλίζει ότι τα
δικαιώµατα των ατόµων που χρησιµοποιούν τη νοηµατική γλώσσα και οι
µεταφραστές της θα προστατευθούν µε νόµο ή διάταγµα.

4.3.3

Γαλλία

Στη Γαλλία ο νόµος 90-602 του 1990 προστατεύει τα ΑµεΑ από οποιαδήποτε διάκριση σε
βάρος τους στην καθηµερινή ζωή. Ο νόµος απαγορεύει τη διάκριση σε βάρος των ΑµεΑ
από δηµόσιες αρχές, ιδιώτες και σε σχέση µε την πρόσληψη και απόλυση από την εργασία.
Ο νόµος, ακόµα, περιέχει ρυθµίσεις που δίνουν το δικαίωµα σε οργανώσεις αναπήρων να
συνεργάζονται µε το δηµόσιο κατήγορο σε υποθέσεις διάκρισης που φθάνουν στο
δικαστήριο. Ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε από τον Ποινικό Κώδικα και προβλέπει ότι οι
διακρίσεις σε βάρος των αναπήρων θεωρούνται ως προσβολές της ατοµικής αξιοπρέπειας.

4.3.4

Αγγλία

Την τελευταία δεκαετία έγιναν διάφορες απόπειρες από βουλευτές, που υποστηρίζουν το
Αναπηρικό Κίνηµα, να εισάγουν νοµοθεσία σχετικά µε τις διακρίσεις σε βάρος των ΑµεΑ.
Το 1994 βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόµµατα υποστήριξαν το νόµο για τα αστικά
δικαιώµατα των ΑµεΑ (Civil Rights Disabled Persons Bill) που βασίζεται σε µεγάλο
βαθµό στον αµερικανικό νόµο Americans with Disabilities Act και σκοπός του είναι να
σταµατήσει τις διακρίσεις σε βάρος των ΑµεΑ στους τοµείς της απασχόλησης και της
πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.
Η Επιτροπή “Disability Rights Commission Bill” µπορεί να δίνει συµβουλές σε ΑµεΑ, σε
επιχειρήσεις και στο κοινό, να ενεργεί διακανονισµούς σε θέµατα υπηρεσιών και αγαθών,
να βοηθά στην εξασφάλιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, κανονίζοντας και
για βοήθεια από δικηγόρο, καθώς και να αναλαµβάνει επισήµως να διερευνά υποθέσεις
που αφορούν διακρίσεις κατά ΑµεΑ.
Ο νόµος Human Rights Act εισάγει ρυθµίσεις από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στο Βρετανικό νόµο και περιλαµβάνει την απαγόρευση κάθε
διάκρισης στην εφαρµογή των δικαιωµάτων της σύµβασης.

4.3.5

Ιρλανδία

Η Ιρλανδική πολιτική απέναντι στην αναπηρία ήταν παραδοσιακά πατερναλιστική,
παρείχε, δηλαδή, υποστήριξη στα ΑµεΑ αντί να διασφαλίζει και να ενισχύει τα ανθρώπινα
και αστικά δικαιώµατά τους. Το Ιρλανδικό Σύνταγµα του 1937 περιείχε ένα γενικό
δικαίωµα ισότητας, το οποίο όµως δεν ερµηνευόταν και ως ισότητα ευκαιριών για τα
ΑµεΑ. Το 1991, η τότε κυβέρνηση εφάρµοσε το Πρόγραµµα για Οικονοµική και
Κοινωνική Πρόοδο για να διασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή και ένταξη των
ΑµεΑ σε όλες τις πλευρές της ζωής. Το 1993, η νέα κυβέρνηση δηµιούργησε ένα νέο
υπουργείο, το Υπουργείο Ισότητας και Αναθεώρησης του Νόµου, ένας από τους στόχους
του οποίου ήταν να προωθήσει τα δικαιώµατα των ΑµεΑ. Ο νόµος Employment Equality
Bill καταργεί τυχόν αντίθετη νοµοθεσία και ασχολείται µε τη διάκριση σε βάρος των
ΑµεΑ στον τοµέα της απασχόλησης. Ο νόµος Equal Status Bill ασχολείται µε τη διάκριση
σε βάρος διαφόρων οµάδων - περιλαµβανοµένων των ΑµεΑ - στην παροχή αγαθών και
υπηρεσιών, καθώς και µε την πρόσβαση των ΑµεΑ στην εκπαίδευση.
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4.3.6

Σουηδία

Η Σουηδία, ενώ έχει ιστορικά υψηλό επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, έχει πρόσφατα
υιοθετήσει ορισµένα µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των ΑµεΑ, παρότι δεν έχει
ακόµα υιοθετήσει νοµοθεσία κατά των διακρίσεων σε βάρος των ΑµεΑ. Συγκεκριµένα, οι
ισχύουσες διατάξεις για ΑµεΑ στη Σουηδία είναι:
•

Μία αναφορά από την Επιτροπή Αναπηρίας, όπου προτείνονται µία σειρά από
µέτρα, περιλαµβανοµένης της νοµοθεσίας, σε οχτώ βασικούς τοµείς της κοινωνίας,
προκειµένου να αποτραπεί η διάκριση σε βάρος των ΑµεΑ και να επιτευχθεί η
προσβασιµότητα των ΑµεΑ σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας.

•

ο νόµος Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments, o
οποίος έδωσε στα ΑµεΑ το δικαίωµα της προσωπικής βοήθειας.

•

Ο νόµος Work Environment Act, που απαιτεί, οι εργοδότες να προσαρµόζουν το
φυσικό περιβάλλον και την οργάνωση της εργασίας έτσι, ώστε να καλύπτουν τις
ανάγκες των ατόµων µε λειτουργικές µειονεξίες.

•

Ombudsman: ∆ηµόσιος λειτουργός, οι αρµοδιότητές του οποίου περιλαµβάνουν
βελτιώσεις στον τοµέα της νοµοθεσίας, συζητήσεις µε εταιρίες, οργανισµούς και
αρχές, καθώς και χρήση της δηµοσιότητας, ώστε τα ΑµεΑ να µην υπόκεινται σε
άδικη ή προσβλητική µεταχείριση εξαιτίας της αναπηρίας τους, ενώ επιπλέον
αρµοδιότητά του είναι η υποβολή µιας ετήσιας αναφοράς στην κυβέρνηση σχετικά
µε θέµατα που αφορούν τα ΑµεΑ.

4.3.7

Ιταλία

Στην Ιταλία ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 2004 νόµος που καθιστά υποχρεωτική τη
προσβασιµότητα δηµοσίων ή και ιδιωτικών διαδικτυακών τόπων που προσφέρουν
δηµόσιες υπηρεσίες. Ο νόµος προβλέπει, σε διάστηµα τριών µηνών, τον πλήρη
προσδιορισµό των αρχών και κριτηρίων προσβασιµότητας και τους απαραίτητους
σχετικούς ελέγχους. Επίσης, σε διάστηµα τεσσάρων µηνών, προβλέπεται η
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικών µε τα διάφορα επίπεδα
προσβασιµότητας καθώς και µε τις τεχνικές µεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Το νέο
αυτό νοµοθετικό πλαίσιο στοχεύει να αποφύγει τη δηµιουργία µορφών αποκλεισµού που
συσχετίζονται µε τη διάχυση της τεχνολογίας, αλλά και να προωθήσει την αξιοποίηση της
τεχνολογίας ως µοχλό για την κοινωνική ενσωµάτωση ΑµεΑ. Ο νόµος προβλέπει και τη
συµµετοχή των οργανώσεων ΑµεΑ στη διαµόρφωση του κανονισµού που αφορά
δηµόσιους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης, προβλέπεται η επέκταση της προσβασιµότητας
“de iure” σε έργα πολυµέσων, µε σηµαντική διεύρυνση του πληθυσµού στόχου σε σχέση
µε την παρούσα ρύθµιση. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται σχετικές ρυθµίσεις στον τοµέα
της εκπαίδευσης, και συγκεκριµένα όσον αφορά το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
Σηµαντική είναι επίσης η θέσπιση µέτρων επιτήρησης της εφαρµογής του ρυθµιστικού
πλαισίου, σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας των πολιτών που θεµελιώνεται στο άρθρο 3
του Ιταλικού Συντάγµατος.

4.3.8

Σχόλιο για τη νοµοθεσία σε χώρες-µέλη της Ε.Ε.

Έχοντας παρουσιάσει συνοπτικά τα νοµοθετικά πλαίσια στήριξης των ΑµεΑ σε διάφορες
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις πρόσφατες τάσεις που αρχίζουν να
διαµορφώνονται, αξίζει να σηµειωθεί ότι στο µέλλον αναµένεται η περαιτέρω σύγκλιση
των επιµέρους εθνικών νοµοθετικών πλαισίων σε µια προσπάθεια υιοθέτησης των αρχών
και των επιταγών της πρωτοβουλίας eEurope σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένου
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του ευρωπαϊκού, όπου η επιρροή της πρωτοβουλίας είναι οριζόντια σε δοµές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε προγράµµατα Ε&ΤΑ, νέα δοµή των οµάδων και φορέων
προτυποποίησης, κλπ), και του εθνικού, όπου τα κράτη-µέλη θα κληθούν να υλοποιήσουν
συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις προς την κατεύθυνση που οριοθετεί η πρωτοβουλία. Σε
αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη εµπειρία στη Γερµανία µε τη θέσπιση νέου νοµοθετικού
πλαισίου που περιλαµβάνει το διαδίκτυο ως πεδίο ισχύος του νόµου για την εξίσωση των
δικαιωµάτων όλων των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ, αλλά κυρίως η
προσέγγιση που υιοθετήθηκε (Buhler, 2003) για την οριοθέτηση του νόµου και τα
αποτελέσµατά του, µπορούν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς και για άλλα κράτη-µέλη.

4.4

Η ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε την αναπηρία

Η κοινωνική πολιτική και εν γένει η κοινωνική φροντίδα και µέριµνα για ΑµεΑ στην
Ελλάδα, ασκείται από το κράτος µέσω του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, και από
κλειστά ιδρύµατα όπως θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, κέντρα προστασίας γήρατος,
οίκους ευγηρίας κλπ, που λειτουργούν κατόπιν αδείας του κράτους, βρίσκονται υπό την
εποπτεία και τον έλεγχό του, χρηµατοδοτούνται από αυτό και απαγορεύεται να
µετατραπούν σε επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, σηµαντικό ρόλο στη
φροντίδα των ΑµεΑ παίζει και η ελληνική οικογένεια, η οποία παραδοσιακά αναλαµβάνει
να παρέχει στα ΑµεΑ την υποστήριξη και τη φροντίδα που κατά περίπτωση απαιτείται.
Στα πλαίσια λειτουργίας της ∆ιυπουργικής Επιτροπής για τα ΑµεΑ, η Γενική Γραµµατεία
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης έχει εκδώσει τον Οδηγό του Πολίτη µε Ειδικές Ανάγκες. Στον οδηγό αυτό
περιλαµβάνονται χρήσιµες πληροφορίες για τα ΑµεΑ και αναφέρονται τόσο η βασική
εθνική, όσο και η διεθνής νοµοθεσία για τα ΑµεΑ, ενώ γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στο
θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει κάθε είδους παροχή και διευκόλυνση των ΑµεΑ στην
Ελλάδα.

4.4.1

Το Συνταγµατικό πλαίσιο νοµικής προστασίας των ΑµεΑ

Το Σύνταγµα του 1975/1986 εισάγει µία ανθρωποκεντρική και κοινωνική αντίληψη του
δικαίου και του κράτους. Το Ελληνικό Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 4 ότι οι Έλληνες είναι
ίσοι ενώπιον του νόµου και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις. Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η αρχή της ισότητας των ΑµεΑ έναντι του
νόµου όπως και η αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Έτσι, η ελληνική πολιτεία
αντιµετωπίζει µε ισότιµο τρόπο τα ΑµεΑ σε όλες τις εκδηλώσεις της πολιτικής,
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας και εν γένει όλων των πλευρών
της ζωής. Η συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας έναντι του νόµου αποτελεί
το θεµέλιο λίθο του ρυθµιστικού πλαισίου για τα ΑµεΑ και την αντιµετώπισή τους από το
κράτος, ενώ η αρχή της ισότητας των δύο φύλων εξασφαλίζει ότι οι γυναίκες µε αναπηρία
αποτελούν ισάξια και ισότιµα µέλη της κοινωνίας και προστατεύονται από το κράτος όπως
και οι άνδρες µε αναπηρία .
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Συντάγµατος, παράγραφος 2, οι πολύτεκνες οικογένειες, οι
ανάπηροι πολέµου και ειρηνικής περιόδου, τα θύµατα πολέµου, οι χήρες και ορφανά
εκείνων που έπεσαν στο 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. Στο άρθρο αυτό, θεµελιώνεται το κοινωνικό κράτος δικαίου και η κοινωνική
πολιτική του κράτους και µέσω των ειδικότερων νόµων που εκτελούν αυτή τη
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συνταγµατική επιταγή ασκείται η κοινωνική πολιτική, προστατεύεται ο θεσµός της
οικογένειας, που είναι γνωστό πόσο µεγάλη σηµασία έχει στη χώρα µας για την προστασία
και την υποστήριξη των ΑµεΑ, γίνεται ρητή αναφορά στην αναπηρία και την προστασία
της από το Σύνταγµα, ενώ εξασφαλίζεται η λήψη ειδικών µέτρων για την αντιµετώπιση
όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την αναπηρία.
Η τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση to 2001 επίσης προσέθεσε στο άρθρο 21 την παρ.
6, η οποία αναφέρεται ρητά στα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και η οποία έχει ως
ακολούθως: «"Τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που
εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας.»"
Με τη διάταξη αυτή, το Σύνταγµα της χώρας µας εναρµονίζεται µε τα πιο προοδευτικά
Συντάγµατα άλλων χωρών, υιοθετείται το κοινωνικό µοντέλο για την αναπηρία και
συνεπώς η ελληνική Πολιτεία εντέλλεται να εκσυγχρονίσει τη νοµοθεσία της χώρας για τα
άτοµα µε αναπηρία. Συγκεκριµένα η διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε την αρχή της
αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ.1) αλλά και µε τη νέα διάταξη του άρθρου 116 παρ. 2,
που επιτρέπει την λήψη θετικών µέτρων υπέρ των οµάδων οι οποίες τελούν υπό συνθήκες
πραγµατικής ανισότητας, επιτρέπει στο νοµοθέτη να λάβει όλα τα µέτρα που είναι
αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρία.
Στο άρθρο 22 του Συντάγµατος, θεµελιώνεται το δικαίωµα των ΑµεΑ στην εργασία και η
προστασία της εργασίας που παρέχουν. Εν γένει, ρυθµίζεται η παροχή της εργασίας, οι
συνθήκες απασχόλησης, η αµοιβή, οι προαγωγές, η εκπαίδευση στην εργασία και όλο το
καθεστώς της παροχής εργασίας από τα ΑµεΑ, υπό την έννοια ότι απαγορεύονται
διακρίσεις στα παραπάνω θέµατα σε βάρος των ΑµεΑ εξαιτίας της αναπηρίας τους.
Στο άρθρο 25 του Συντάγµατος, προστατεύονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου
και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και γίνονται σεβαστά αυτά από το κράτος. Τα
ΑµεΑ, ως δικαιούχοι των παραπάνω δικαιωµάτων, τελούν υπό την προστασία και την
εγγύηση του κράτους και απολαµβάνουν όλες τις πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής,
οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής. Βέβαια, απαγορεύεται η κατάχρηση δικαιώµατος,
δηλαδή η άσκηση του δικαιώµατος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα όρια του οικονοµικού
και κοινωνικού σκοπού του δικαιώµατος και τα όρια που θέτει το ίδιο το δικαίωµα. Το
άρθρο 25 του Συντάγµατος αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του κράτους δικαίου και
προστατεύει τα ΑµεΑ.
Η τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 προσέθεσε επίσης ένα νέο δικαίωµα,
εξαιρετικά σηµαντικό αναφορικά µε το αίτηµα της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5Α παρ.2 του Συντάγµατος «Καθένας έχει δικαίωµα
συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις
πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και
διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων
των άρθρων 9, 9Α και 19»..
Καταρχήν πρέπει να επισηµάνουµε ότι η «κοινωνία της πληροφορίας» µε την εισδοχή της
στο κείµενο του Συντάγµατος µε την τελευταία αναθεώρηση κατέστη συνταγµατική
έννοια. Η καθιέρωση του όρου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επιλογή του από τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καθιέρωση αυτή συνέτεινε στο να υιοθετηθεί όχι
µόνο ως περιγραφική αλλά και ως νοµική έννοια. Παρ’ όλη τη σταδιακή παγίωση της
χρήσης του όρου και σε νοµικό πλέον επίπεδο από τα κοινοτικά όργανα, δε λείπουν και τα
προβλήµατα, όσον αφορά τη νοµική οριοθέτησή του.17 Το Ελληνικό Σύνταγµα, παρά τις
17

Βλ. Ασηµάκη (2003)
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επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, για τη σκοπιµότητα εισαγωγής18, απέκτησε µια ειδική βάση
υποδοχής και ρύθµισης του φαινοµένου της κοινωνίας της πληροφορίας.
Με την εισαγωγή της έννοιας αυτής το Σύνταγµα όχι µόνο προσαρµόζεται στις
τεχνολογικές εξελίξεις και ο αναθεωρητικός νοµοθέτης δηλώνει εµφατικά την
προσαρµογή αυτή. Το Σύνταγµα, προκειµένου να επιτελέσει τους ρυθµιστικούς του
στόχους, αντιλαµβάνεται και κατοχυρώνει την έννοια της «κοινωνίας της πληροφορίας»
ως έννοια και πραγµατικότητα µετεξελισσόµενη και διευρυνόµενη σε όλο και
περισσότερους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας19.
Η απόλαυση των περισσότερων θεµελιωδών δικαιωµάτων φαίνεται σήµερα περιορισµένη,
αν δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων στις δυνατότητες επικοινωνίας και
επεξεργασίας της πληροφορίας. Η πρόσβαση στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών και στην πληροφορία είναι καταρχήν προϋπόθεση για την άσκηση
θεµελιωδών δικαιωµάτων: Η ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας, η ελευθερία της
πληροφόρησης, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της επικοινωνίας, η ελευθερία της
εκπαίδευσης, η ελευθερία της έρευνας, αλλά και η οικονοµική ελευθερία ή η ελευθερία
της εργασίας βρίσκουν στις λειτουργίες των δικτύων νέα πεδία άσκησης, που δεν
επιτρέπεται να στερείται ένα άτοµο. Όσο, µάλιστα, από την εξέλιξη των πραγµάτων σε
διεθνές επίπεδο, µετατίθενται στην Κοινωνία της Πληροφορίας ποικίλες οικονοµικές,
κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες, και αποσπώνται, αντίστοιχα, από το
πεδίο της «πραγµατικής κοινωνίας», τόσο ο κίνδυνος της σταδιακής απαξίωσης των
δικαιωµάτων και της αυτονοµίας εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση θα γίνεται όλο και πιο
ορατός20.
Η νέα διάταξη 5 Α παρ. 2 ανάγει σε ιδιαίτερο δικαίωµα τη συµµετοχή αυτή και επιφορτίζει
το Κράτος µε µια συνακόλουθη υποχρέωση να διευκολύνει την πρόσβαση στις
πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και την «παραγωγή», «ανταλλαγή»
και «διάδοσή» τους, τηρώντας, πάντως, τις συνταγµατικές εγγυήσεις προστασίας της
«ιδιωτικότητας» του πολίτη. Η διάταξη αυτή δεν έχει απλώς κατευθυντήριο χαρακτήρα.
Αντίθετα, επιβάλλει στο Κράτος να οργανώσει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης του
πολίτη στο ∆ιαδίκτυο, κατά τρόπο σύστοιχο προς τη ρύθµιση της συµµετοχής του στην
«πραγµατική κοινωνία», δηλαδή στη βάση των αρχών της ελευθερίας και της
δηµοκρατίας. Το άρθρο 5 Α του Συντάγµατος µπορεί να αποτελέσει τη θεσµική αφετηρία
για την ένταξη της προσβασιµότητας στην προσέγγιση και τη στρατηγική αξιοποίησης των
ICT για άρση ανισοτήτων.

4.4.2

Το αστικό δίκαιο σχετικά µε ΑµεΑ

Το Αστικό ∆ίκαιο, όπως ρυθµίζεται από τον Αστικό Κώδικα, προβλέπει στις διατάξεις για
τις δικαιοπρακτικές ικανότητες, τις αδικοπραξίες, τη δικαστική συµπαράσταση και τις
σχετικές διατάξεις του Κληρονοµικού ∆ικαίου, ρυθµίσεις σχετικές µε τα ΑµεΑ. Στη

18

Βέβαια κατά την ψήφιση του Συντάγµατος διατυπώθηκαν πολλές αντιρρήσεις σχετικά µε την εισαγωγή
της έννοιας της «κοινωνίας της πληροφορίας». Η έννοια χαρακτηρίστηκε γενική και αόριστη, έκφραση µιας
ιδέας πολιτικής στο πλαίσιο του Συντάγµατος, η οποία αποτελεί ουσιαστικά µια «προεξαγγελτική
παράθεση». Και υποστηρίχτηκε ότι «πάσχει από πλευράς κανονιστικότητας, αφού στερείται ρυθµιστικής
δύναµης λόγω της αοριστίας της και εποµένως θα δηµιουργήσει σύγχυση, αποδυναµώνοντας ενδεχοµένως τη
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, αποτελώντας άλλοθι για την απραξία της πολιτικής εξουσίας στον
τοµέα της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας. Χαρακτηρίστηκε, τέλος, «αδόκιµος νεολογισµός» και
υποστηρίχθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 5Απαρ.2 του Συντάγµατος δεν περιέχει «τίποτε ουσιωδώς νέο».
Βλ. Σ. Ασηµάκη (2003).
19
Βλ. Βενιζέλου (2002), σελ.159.
20
Βλ. Mitrou (2003).
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συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά ορισµένες από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που
αφορούν περιορισµούς σε δικαιοπραξίες των ΑµεΑ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 128ΑΚ, ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι όσοι δεν έχουν
συµπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική
συµπαράσταση. Σύµφωνα µε το άρθρο 1666ΑΚ, σε δικαστική συµπαράσταση
υποβάλλεται ο ενήλικος, όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωµατικής
αναπηρίας αδυνατεί συνολικά ή εν µέρει να φροντίσει µόνος για τις υποθέσεις του, όταν
λόγω ασωτίας, τοξικοµανίας ή αλκοολισµού εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό
του, το σύζυγό του, τους ανιόντες του ή τους κατιόντες του. Σύµφωνα µε το άρθρο
1667ΑΚ, όταν το πρόσωπο πάσχει από σωµατική αναπηρία, το δικαστήριο αποφασίζει
µόνο µετά από αίτηση του ίδιου. Τα ΑµεΑ, που έχουν υποβληθεί σε δικαστική
συµπαράσταση, επειδή ισχύουν οι παραπάνω όροι, ανάλογα µε την περίπτωση, είτε
κηρύσσονται ανίκανοι για όλες ή ορισµένες δικαιοπραξίες, γιατί το δικαστήριο κρίνει ότι
αδυνατούν να ενεργούν γι’ αυτές αυτοπροσώπως (στερητική δικαστική συµπαράσταση,
πλήρης ή µερική), είτε ορίζεται ότι για την ισχύ όλων ή ορισµένων δικαιοπραξιών των
ΑµεΑ απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συµπαραστάτη (επικουρική δικαστική
συµπαράσταση, πλήρης ή µερική) είτε το δικαστήριο αποφασίζει συνδυασµό των
παραπάνω ρυθµίσεων.
Στις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, σύµφωνα µε το άρθρο 929ΑΚ, σε περίπτωση βλάβης
του σώµατος ή της υγείας προσώπου η αποζηµίωση περιλαµβάνει εκτός από τα νοσήλια
και τη ζηµιά που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο µέλλον ή θα
ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Υποχρέωση αποζηµίωσης
αναγνωρίζεται και προς τρίτα άτοµα, τα οποία είχαν, κατά το νόµο, δικαίωµα να
απαιτήσουν την παροχή υπηρεσιών από τον παθόντα, και που, στις συνθήκες που
διαµορφώνονται, τις στερούνται.
Κατά τις διατάξεις του κληρονοµικού δικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1719ΑΚ, ανίκανοι
να συντάξουν διαθήκη είναι: 1) οι ανήλικοι, 2) όσοι βρίσκονται σε δικαστική
συµπαράσταση µε πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας ή µε ρητή
στέρηση της ικανότητας να συντάσσουν διαθήκη, 3) όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της
διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική
διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους.

4.4.3

Το ποινικό δίκαιο σχετικά µε ΑµεΑ

Το Ποινικό ∆ίκαιο, όπως ρυθµίζεται από τον Ποινικό Κώδικα, προβλέπει ρυθµίσεις
σχετικά µε τα ΑµεΑ στις διατάξεις για τον ελαττωµένο καταλογισµό.
Ο νόµος δεν καθορίζει µε θετικό τρόπο τι είναι ικανότητα προς καταλογισµό, αλλά
απαριθµεί τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες όταν συντρέχουν συνεπάγονται την
ανυπαρξία αυτής της ικανότητας. Οι παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν στην έλλειψη της
ικανότητας προς καταλογισµό, θεµελιώνονται άλλοτε µεν στη λεγόµενη “βιολογική”
µέθοδο, άλλοτε δε στην “ψυχολογική” µέθοδο. Άλλοτε πάλι, οι παράγοντες αυτοί
καθορίζονται µε βάση τη “µικτή” µέθοδο, δηλαδή τη σύνθεση των δύο πρώτων.
Ο νόµος παρέχει ορισµένες ενδείξεις για την ύπαρξη της ικανότητας προς καταλογισµό
των ΑµεΑ. Οι παράγοντες οι οποίοι αίρουν την ύπαρξη πνευµατικής υγείας, είναι κατά το
νόµο η νοσηρά διατάραξη των πνευµατικών λειτουργιών και η διατάραξη της συνείδησης.
Η ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό συνιστά στο ελληνικό ποινικό δίκαιο λόγο
µείωσης της ποινής, εκτός από τις περιπτώσεις υπαίτιας µέθης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 37ΠΚ, όταν η κατάσταση των ΑµεΑ, που έχουν κατά το άρθρο
36ΠΚ ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό επιβάλλει ιδιαίτερη µεταχείριση ή
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µέριµνα, οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που τους επιβάλλονται, εκτελούνται σε
ιδιαίτερα ψυχιατρικά καταστήµατα ή παραρτήµατα των φυλακών.

4.4.4

Ρυθµίσεις του υπαλληλικού κώδικα σχετικά µε ΑµεΑ

Στον Υπαλληλικό Κώδικα (νόµος 2683, ΦΕΚ 19Α/9-2-1999) υπάρχουν διατάξεις και
ρυθµίσεις, που αφορούν τα ΑµεΑ. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών
σωµατικών δεξιοτήτων δεν εµποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος, µε την
κατάλληλη και δικαιολογηµένη τεχνική υποστήριξη, µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της
αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες δε
θίγονται. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν
τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιούνται από τις αρµόδιες υγειονοµικές
επιτροπές µε βάση το παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία
σε γενικές γραµµές τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί (άρθρο 7). Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των πρωτοβάθµιων και
δευτεροβάθµιων επιτροπών, ο τρόπος εξέτασης των υπαλλήλων και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.

4.4.5

Ρυθµίσεις του τοµέα απασχόλησης σχετικά µε ΑµεΑ

Στην ελληνική νοµοθεσία υπάρχουν λεπτοµερείς διατάξεις για την απασχόληση των
ατόµων µε αναπηρία. Οι κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις κατέστησαν επιβεβληµένη τη
διαµόρφωση ενός νέου νοµικού πλαισίου, σε αντικατάσταση του νόµου 1648/1986, που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις αναφορικά µε την απασχόληση
των προσώπων ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, άτοµα µε αναπηρία τέκνα αγωνιστών της
Εθνικής Αντίστασης, συγγενείς ατόµων µε αναπηρία, τέκνα αναπήρων και θυµάτων
πολέµου).
Έτσι ψηφίστηκε ο νόµος 2643/1998, µε τον οποίο διασφαλίστηκαν όροι διαφάνειας και
αντικειµενικότητας στο σύστηµα των υποχρεωτικών τοποθετήσεων ατόµων από
προστατευόµενες κατηγορίες σε θέσεις εργασίας µε τη θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων
τοποθέτησης (µορίων) βάσει ηλικίας του προστατευοµένου, οικογενειακής κατάστασης,
οικονοµικής κατάστασης, τυπικών προσόντων και ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται
για ΑµεΑ. Με το νέο νόµο 2643/1998, το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης των
προστατευοµένων κατηγοριών σε θέσεις εργασίας των υπόχρεων φορέων παραµένει στο
8% επί του συνόλου του προσωπικού του φορέα.
Οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις -ελληνικές ή ξένες- που λειτουργούν στην Ελλάδα µε
οποιαδήποτε µορφή και οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που αναφέρονται στη παράγραφο 8
του άρθρου 2 του νόµου 2643/1998, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες, εφόσον
απασχολούν προσωπικό πάνω από 50 άτοµα, υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά το
χρονικό διάστηµα από 1η Νοεµβρίου έως 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, στις επιτροπές (12
Πρωτοβάθµιες Πενταµελείς Επιτροπές µε χωρική αρµοδιότητα, που αναφέρονται στο
άρθρου 9 του ίδιου νόµου) ειδική έντυπη δήλωση που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.∆.
Από την έναρξη ισχύος του νόµου 2643/1998 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 14 του
ίδιου νόµου (µεταβατικές διατάξεις), καταργούνται οι διατάξεις του νόµου 1648/1986,
καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
Πρόσφατα, στις αρχές του 2004, αλλά και το 2001, µε τη ψήφιση των Ν. 2956/2001 και
του Ν. 227/2004 θεσµοθετήθηκαν αλλαγές στο Ν.2643/98 που
τον καθιστούν
ευνοϊκότερο και αποτελεσµατικότερο για τα άτοµα µε αναπηρία. Οι αλλαγές συνδέονται
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άρρηκτα µε τη θεµελίωση του αυτοτελούς δικαιώµατος προστασίας, το άνοιγµα του
στενού δηµόσιου τοµέα για τα άτοµα µε αναπηρία και µια σειρά διαδικαστικά θέµατα,
προκειµένου ο Ν. 2643/98 να λειτουργήσει µέσα σε ένα πλαίσιο νέων κανόνων ηθικής και
συµπεριφοράς, αξιοκρατίας και δίκαιης κατανοµής των θέσεων εργασίας για τα άτοµα µε
αναπηρία.
Επίσης, σύµφωνα µε το νόµο 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α/ 3.3.1994), µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Α.Σ.Ε.Π, καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης, η συγκρότηση ειδικής
επιτροπής, όπου απαιτείται, και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, για τη διαδικασία
συµµετοχής στους διαγωνισµούς, ατόµων των οποίων οι φυσικές σωµατικές δεξιότητες
εµποδίζουν τη συµµετοχή σε αυτούς µε γραπτή διαδικασία.
Περαιτέρω, έχουν εκδοθεί διάφορες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εξαγγέλλουν ποικίλα
προγράµµατα, σχετικά µε την απασχόληση των ΑµεΑ. Πρόκειται για προγράµµατα
επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση ατόµων µε αναπηρία, προγράµµατα,
επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για ΑµεΑ και γενικότερα προγράµµατα
που αποσκοπούν στην καταπολέµηση του αποκλεισµού των ΑµεΑ από την αγορά
εργασίας. Φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών είναι ο ΟΑΕ∆.
Η υπ’ αριθ. 30278/23.3.2000 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος επιχορήγησης
εργοδοτών για την απασχόληση ΑµεΑ. Συνολικά, η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται
σε τρία χρόνια, µε υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει τον εργαζόµενο ΑµεΑ ανά
έτος, χωρίς επιδότηση.
Η υπ’ αριθµ. 30278/23.3.2000 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος επιχορήγησης
νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για ΑµεΑ.
Η υπ’ αριθ. 33605/15.6.1999 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος
“Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας”.
Στα προγράµµατα επιδότησης της εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας
υπάγονται όσα ΑµεΑ έχουν ενταχθεί στα προγράµµατα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας
και νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, στο πλαίσιο του ΕΠ “Καταπολέµηση του
Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας”, και για τα οποία απαιτείται η εργονοµική
διευθέτηση του χώρου εργασίας τους.
Οι υπ’ αριθ. 33485/17.6.1998 και 33863/24.8.1990 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος επιδότησης
νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, στο πλαίσιο της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”. Η υπ. αριθ. 30278/23.3.2000 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος
επιδότησης της εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας των ΑµεΑ, που
εντάσσονται στα παραπάνω προγράµµατα επιδότησης για την απασχόληση ΑµεΑ.
Τέλος, σύµφωνα µε το νόµο 2643/1998, είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης, για την
απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών. Η παροχή αυτή ισχύει για αόριστο χρόνο.
∆ικαίωµα λήψης αυτής της βεβαίωσης έχουν τα τέκνα αναπήρων πολέµου και ειρηνικής
περιόδου, τα τέκνα αναπήρων πολέµου από τον άµαχο πληθυσµό, αγωνιστών και
αναπήρων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, καθώς και τα τέκνα θυµάτων πολέµουπολεµικών γεγονότων της Κύπρου 1964-1967-1974.
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4.4.6

Ρυθµίσεις σχετικά µε την εκπαίδευση των ΑµεΑ

Η εκπαίδευση των ΑµεΑ απασχολεί ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της ελληνικής νοµοθεσίας
σχετικά µε τα ΑµεΑ. Το γενικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΑµεΑ σκιαγραφείται από το
νόµο 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’/14.3.2000). Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά
την έννοια αυτού του νόµου, θεωρούνται τα άτοµα, που έχουν σηµαντική δυσκολία
µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών,
συναισθηµατικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η εκπαίδευση των ΑµεΑ παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δηµόσια σχολεία. Η µορφή
των σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος και το βαθµό των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών των µαθητών. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι ο
αποκλειστικός φορέας για την ειδική αγωγή ΑµεΑ. Στις διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας
και εποπτείας κέντρων και εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης ΑµεΑ,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, συµπράττει και ο Υπουργός Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφόσον φοιτούν σε αυτά ΑµεΑ σχολικής ηλικίας.
Η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –γενική και τεχνικήεπαγγελµατική– παρέχεται στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης τα οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και
υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και
ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόµων αυτών.
Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να φοιτούν:
•

στη συνήθη σχολική τάξη µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής

•

σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα τµήµατα ένταξης, που
λειτουργούν µέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης

•

σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής

•

σε σχολεία ή τµήµατα που λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε ως παραρτήµατα άλλων
σχολείων

•

στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής και των δύο βαθµίδων, καθορίζονται
επαγγελµατικά δικαιώµατα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος 3 του
νόµου 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’). Στους αποφοίτους των εργαστηρίων ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χορηγείται απολυτήριος τίτλος ο οποίος
επέχει θέση πιστοποιητικού 1 του άρθρου 6 του νόµου 2009/1992, µε τα αντίστοιχα
επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Από το Σεπτέµβριο του 2003, µε την επίβλεψη του Οργανισµού Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, άρχισε τη λειτουργία του
το πρώτο ΙΕΚ για ΑµεΑ. Η κατάρτιση στην ειδικότητα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτοµα µε
προβλήµατα όρασης χειριστές τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών”
εκµεταλλευόµενη τις δυνατότητες της πληροφορικής για πρόσβαση ατόµων µε
προβλήµατα όρασης σε πληροφοριακά συστήµατα και εφαρµογές, φιλοδοξεί να δώσει
στην αγορά εργασίας ανθρώπους µε γνώση των νέων τάσεων στο χώρο του ‘marketing’
και της εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις
ταχύτατες εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας.21 »
21

http://www.keat.gr/education/teiresias.asp
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Η εισαγωγή υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπάγεται σε
σχετικές ρυθµίσεις νόµου. Ειδικότερα, ο νόµος 2527/1997 και η υπ’ αριθµ.
Φ151/Β6/270/14.2.2000 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
προβλέπουν σχετικά µε τον τρόπο εξέτασης των “φυσικώς αδύνατων” υποψηφίων για
εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τις δέσµες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. Φ152/Β6/198/4.4.2000,
ΦΕΚ 472 Β, ορισµένες κατηγορίες ΑµεΑ που είναι απόφοιτοι λυκείου, εγγράφονται στη
σχολή ή στο τµήµα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 3% επί του συνολικού αριθµού
των εισακτέων, καθ’ υπέρβαση, εκτός από τις σχολές ή τα τµήµατα εκείνα στα οποία η
συγκεκριµένη πάθηση, λόγω της φύσης της επιστήµης, καθιστά δυσχερή γι αυτούς την
παρακολούθηση.

4.4.7

Κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση σχετικά µε ΑµεΑ

Στη νοµοθετική πρωτοβουλία εναπόκειται η τροποποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης
των κρίσιµων προνοιακών παροχών, καθώς και ο προσδιορισµός του ύψους αυτών, µε
γνώµονα τον ορθολογισµό του συστήµατος της επιδοµατικής προστασίας. Η ενοποίηση
των προνοιακών προγραµµάτων σε ένα ενιαίο µοντέλο προϋποθέτει τη θεµελίωσή της µε
κριτήριο, αφενός την αναλογική ισότητα και αφετέρου την υπό συγκεκριµένους όρους
διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής προστασίας.
4.4.7.1

Ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου

Η υγειονοµική περίθαλψη των ασφαλισµένων του δηµοσίου, σύµφωνα µε το νόµο
2687/1999 (ΦΕΚ 19 Α/9-2-1999), προβλέπει ότι οι υπάλληλοι και τα µέλη της οικογένειάς
τους έχουν δικαίωµα σε υγειονοµική περίθαλψη που περιλαµβάνει νοσοκοµειακή, ιατρική
και φαρµακευτική περίθαλψη. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και
Πρόνοιας, καθορίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, οι φορείς παροχής της υγειονοµικής
περίθαλψης, τα µέλη της οικογένειας του υπαλλήλου που δικαιούνται περίθαλψη, καθώς
και η τυχόν συµµετοχή των υπαλλήλων στις δαπάνες για φαρµακευτική περίθαλψη.
4.4.7.2

Ασφαλισµένοι του ΙΚΑ

Ο Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο της ιατρικής περίθαλψης
των ασφαλισµένων του ΙΚΑ. ∆ικαιούχοι είναι οι άµεσα ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι
του ΙΚΑ, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους. Σύµφωνα δε µε τον Κανονισµό
Ασθενείας του ΙΚΑ, η ιατρική περίθαλψη των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ
παρέχεται από αρµόδια υγειονοµικά όργανα του Ιδρύµατος ή από συµβεβληµένους µε το
Ίδρυµα ιατρούς και µόνο στις περιπτώσεις που οι ασθενείς ασφαλισµένοι προσφεύγουν σε
ιδιώτη ιατρό, λόγω επείγοντος περιστατικού ή γιατί δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε
λόγο, η παροχή ιατρικής περίθαλψης από τα υγειονοµικά όργανα του Ιδρύµατος,
αποδίδεται η δαπάνη, σύµφωνα πάντα µε το ελάχιστο όριο της κρατικής διατίµησης, που
καθορίζεται µε προεδρικά διατάγµατα.
Τόσο οι άµεσα ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ιδρύµατος, όσο και τα µέλη της
οικογένειάς τους δικαιούνται πρόσθετη περίθαλψη από το ΙΚΑ. Το θεσµικό πλαίσιο είναι
το άρθρο 28 του Κανονισµού Ασθενείας ΙΚΑ. Τα είδη πρόσθετης περίθαλψης
χορηγούνται είτε απευθείας από το Ίδρυµα είτε µέσω των συµβεβληµένων προµηθευτών.
Για ορισµένα είδη πρόσθετης περίθαλψης, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να
τα προµηθεύονται από το ελεύθερο εµπόριο, όπως και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
τους στο εξωτερικό. Ορισµένα είδη πρόσθετης περίθαλψης, τα οποία µπορούν να
επαναχρησιµοποιηθούν, χορηγούνται από το Ίδρυµα µε δανεισµό. Η αντικατάσταση ή η
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επιδιόρθωση των ειδών πρόσθετης περίθαλψης που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά,
γίνεται µε την ίδια διαδικασία της αρχικής χορήγησης και η σχετική δαπάνη υπόκειται σε
συµµετοχή, ανάλογα µε το είδος (ΓΕ/124463/10.5.82, Εγκ. 45/99).
Οι Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθµ. Γ4α/Φ225/161/1989 (ΦΕΚ 108 Β’) και Π4γ/225/οικ.
2866/1995 (ΦΕΚ 629β) αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο της οικονοµικής ενίσχυσης των
ΑµεΑ βαριάς αναπηρίας, µε ποσοστό 67% και άνω.
4.4.7.3

Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ

Σχετικά µε τις παροχές των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, ο νόµος 2458/1997 αποτελεί το
θεσµικό πλαίσιο της σύνταξης αναπηρίας του κλάδου της Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.
Περαιτέρω, ο νόµος 1287/1982 και το Π.∆. 334/1988 αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο της
βασικής σύνταξης αναπηρίας του ΟΓΑ. Ο χρόνος ισχύος της παροχής είναι τρία
τουλάχιστον έτη ή και περισσότερο, για όσο χρόνο κρίνει η αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή.
4.4.7.4

Επιδοµατική πολιτική

Στη χώρα µας, έχουν ληφθεί από το κράτος µέτρα πρόνοιας και έχουν θεσπιστεί
προγράµµατα για την επιδοµατική ενίσχυση των ΑµεΑ. Η διερεύνηση των µηχανισµών
δηµόσιας παρέµβασης για την επιδοµατική κάλυψη των ΑµεΑ εντοπίζει την έναρξη
λειτουργίας του συστήµατος επιδότησης στις αρχές της δεκαετίας του ’50 και
συγκεκριµένα το 1951, όπου, για πρώτη φορά, προβλέπεται η παροχή µηνιαίου
χρηµατικού επιδόµατος σε συγκεκριµένη κατηγορία ΑµεΑ. Πρόκειται για τους τυφλούς,
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Βασιλικού Νόµου 1904/51 «Περί προστασίας
των Τυφλών», και ειδικότερα, τους ανίκανους προς εργασία λόγω ηλικίας και τους
ανεπίδεκτους επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης λόγω σωµατικών ή
ψυχικών προβληµάτων.
Από το 1951 µέχρι σήµερα, το σύστηµα επιδοµατικής πολιτικής επεκτάθηκε σταδιακά και
σε άλλες κατηγορίες ΑµεΑ, επιδιώκοντας τη συνολική κάλυψη αυτής της οµάδας του
πληθυσµού που, αναµφισβήτητα, αντιµετωπίζει πρόσθετες δυσχέρειες ένταξης ή
επανένταξης στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας έχει θεσπίσει προγράµµατα οικονοµικής ανάπτυξης για τα άτοµα µε αναπηρία.
Σύµφωνα µε την τελευταία Απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Υγείας και Πρόνοιας Αριθ.Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ7513 (ΦΕΚ134 τ.Β΄ 29-1-2004) τα ποσά των
Προνοιακών επιδοµάτων που καταβάλλονται σε διάφορες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία
σύµφωνα µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί
και ισχύουν µέχρι σήµερα αυξάνονται για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007. Η Απόφαση
αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες: α) τυφλοί, β) κωφάλαλοι, γ) άτοµα µε βαριά νοητική
υστέρηση, δ) Πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιµία, ε) πάσχοντες από AIDS και
Αιµορροφιλία, ζ) Σπαστικοί, η) Χανσενικοί. Επίσης η Απόφαση αφορά στην αύξηση του
επιδόµατος καυσίµων στα άτοµα µε κινητική αναπηρία κάτω άκρων σε ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω ή ακρωτηριασµό και των δύο κάτω άκρων καθώς και στην
αύξηση της στεγαστικής συνδροµής σε ανασφάλιστα µοναχικά άτοµα άνω των από 65
ετών.
Εκτός από τη λήψη επιδοµάτων, τα ΑµεΑ υπάγονται και στο καθεστώς της κοινωνικής
ασφάλισης από το κράτος. Κάθε ασφαλιστικός φορέας προβλέπει σχετικές ρυθµίσεις. Ο
νόµος 1902/90 αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο χορήγησης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος
από το ΙΚΑ, στους ασφαλισµένους του που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία. Οι
ασφαλισµένοι του ΙΚΑ που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, ανεξάρτητα από το
όριο ηλικίας, οφείλουν να έχουν πραγµατοποιήσει 4.500 ηµέρες εργασίας, τουλάχιστον.
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Σύµφωνα µε το νόµο 1902/1990, οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ που παρουσιάζουν
προβλήµατα υγείας από κοινή νόσο, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη λόγω
αναπηρίας, εφόσον κριθούν από τις υγειονοµικές επιτροπές του Ιδρύµατος ως ανάπηροι µε
συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και έχουν πραγµατοποιήσει: α) 4.500 ηµέρες
εργασίας ή β) 300 ηµέρες εργασίας και δεν έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους. Οι ηµέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200 ηµέρες µε προσθήκη 120 ηµερών
για κάθε έτος, µέχρι τη συµπλήρωση του 54ου έτους της ηλικίας τους. Από τις ηµέρες
αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία προηγούµενα 5 έτη από
εκείνο, κατά το οποίο απόκτησε ο ασφαλισµένος την αναπηρία ή γ) 1.500 ηµέρες
εργασίας, από τις οποίες 600, τουλάχιστον, τα τελευταία προηγούµενα 5 έτη από εκείνο,
κατά το οποίο απόκτησε ο ασφαλισµένος την αναπηρία.
4.4.7.5

Κέντρα και φορείς στήριξης και επανένταξης ΑµεΑ

Στη χώρα µας υπάρχουν και λειτουργούν ιδρύµατα κοινωνικής στήριξης και επανένταξης
ΑµεΑ που προσφέρουν στα άτοµα αυτά ψυχική στήριξη, άνετη και ασφαλή διαβίωση,
ιατρική παρακολούθηση και κοινωνική επανένταξη. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
Γ4α/Φ201/1791/1998 (ΦΕΚ 517 τ Β/27/5/1998) υπουργική απόφαση, ένας τέτοιος τύπος
ιδρυµάτων είναι και οι Στέγες Ηµιαυτόνοµης ∆ιαβίωσης.
Επίσης, λειτουργούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης
ΑµεΑ, σύµφωνα µε το νόµο 2646/1998, που είναι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισµού
Κοινωνικής Φροντίδας. Τέλος, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Γ4/Φ359/οικ.2046/1999 (ΦΕΚ
819 τ.Β’/21-5-99) υπουργική απόφαση, τα Κέντρα Αποθεραπείας, Φυσικής και
Κοινωνικής Αποκατάστασης, µε στόχο την πρόληψη της αναπηρίας ή τη µείωσή της,
απευθύνονται σε ΑµεΑ και ειδικότερα σε άτοµα µε συγγενείς διαταραχές ή βλάβες
-µόνιµες ή προσωρινές- του µυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού
συστήµατος, καθώς και σε άτοµα µε νοητική υστέρηση που έχουν ανάγκη φυσικής και
κοινωνικής αποκατάστασης.
Επίσης, στη χώρα µας εφαρµόζεται το πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”, για την παροχή
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και υλοποιείται από τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει να ενισχυθούν τα άτοµα και οι οικογένειές
τους, µέσα στο σπίτι και στη γειτονιά, ανεξάρτητα από την ηλικία και την οικονοµική
κατάσταση, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα που έχουν πρόσκαιρα ή µόνιµα.
Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του Γ΄ ΚΠΣ
περιλαµβάνεται η λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία
(Κ∆ΑΠ -ΜΕΑ). Τα Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ αποτελούν µονάδες δηµιουργικής απασχόλησης
παιδιών και εφήβων µε αναπηρία και δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και λειτουργία
τους είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοποί των Κ∆ΠΑ – ΜΕΑ είναι: α) η
δηµιουργική απασχόληση, β) η κοινωνική ένταξη, γ) η στήριξη των οικογενειών ώστε να
αποφευχθεί η χρήση ιδρυµατικής φροντίδας και δ)η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
παιδιών και εφήβων µε αναπηρία.

4.4.8

Ρυθµίσεις του τοµέα µεταφορών & επικοινωνιών για ΑµεΑ

Στον τοµέα των µεταφορών και επικοινωνιών, υπάρχουν σειρά µέτρων που καθορίζουν
επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τα ΑµεΑ. Συγκεκριµένα:
•

Ο νόµος 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/23-3-1999), που αναφέρεται στην κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προβλέπει ορισµένες ρυθµίσεις που αφορούν τη
σήµανση των οδών µε πινακίδες, την κυκλοφορία των πεζών και την κυκλοφορία
των ΑµεΑ µε µηχανοκίνητα οχήµατα.
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•

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 309/1999 (ΦΕΚ 283 Α/20-12-1999) “Τροποποίηση του
Π.∆. 19/1995, όπως το διάταγµα αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 155/1996 και το
Π.∆. 181/1998”, αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο για την απόκτηση άδειας οδήγησης
από τα ΑµεΑ. Ο νόµος 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α/26-2-1997) αποτελεί το θεσµικό
πλαίσιο της χορήγησης αδειών επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης σε
συλλόγους παραπληγικών.

•

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 381/1996 (ΦΕΚ 252 Α) αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο που
περιέχει τις ρυθµίσεις για τις θαλάσσιες µεταφορές, σχετικά µε τα ΑµεΑ. Οι
υπουργικές
αποφάσεις
υπ’
αριθ.
4γ/Φ11/ΟΙΚ.795/18-2-2000
και
Γ4γ/Φ11/ΟΙΚ.380/2000 (ΦΕΚ 177Β’/2000) και ο νόµος 2072/92 (ΦΕΚ 125 Α’/92)
αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο για τη χορήγηση δελτίου µετακίνησης ΑµεΑ µε τα
µαζικά µέσα συγκοινωνίας (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΑ, Αστικά Λεωφορεία, Υπεραστικά
Λεωφορεία (ΚΤΕΛ), κτλ). Οι τυφλοί (Ν.958, ΦΕΚ 191/Α’/1979) εξαιρούνται των
οικονοµικών κριτηρίων, σύµφωνα µε την υπ’αριθ.445/98 απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, και λαµβάνουν κουπόνι µετακίνησης,
ανεξάρτητα από το όριο εισοδήµατός τους.

•

Η υπ’ αριθ.Γ4α/Φ/3012/84/1985 (ΦΕΚ 60Β’/4-2-85) υπουργική απόφαση αποτελεί
το θεσµικό πλαίσιο για τη χορήγηση δελτίου στάθµεύσης για κινητικά ανάπηρους
ιδιοκτήτες Ι.Χ. αυτοκινήτου µε ατέλεια εισαγωγής. Το σχετικό δελτίο χορηγείται
στους ανάπηρους που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασµό και
των δύο κάτω άκρων και κυκλοφορούν µε αναπηρικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, µε απαλλαγή
τέλους ταξινόµησης (ατέλεια εισαγωγής).

Τέλος, πρέπει επίσης να υπογραµµιστεί ότι τα µέσα µαζικής µεταφοράς (ΟΑΣΑ, ΗΛΠΑΠ,
ΗΣΑΠ, ΟΣΕ, Ολυµπιακή Αεροπορία) προσφέρουν στα ΑµεΑ πολλές διευκολύνσεις,
προκειµένου η µετακίνησή τους µε αυτά να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη και
αποτελεσµατική, ενώ το Αττικό Μετρό είναι πλήρως προσβάσιµο. Ο ΟΤΕ, επίσης, παρέχει
διευκολύνσεις προσβασιµότητας (σε κτίρια και εξοπλισµό) στα ΑµεΑ.

4.4.9

Άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις για ΑµεΑ

Επιπλέον των παραπάνω, στη χώρα µας ισχύουν και ρυθµίζονται µε νόµους σειρά
θεµάτων αµιγούς ενδιαφέροντος για τα ΑµεΑ. Συγκεκριµένα:
•

Σύµφωνα µε το νόµο 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α/10.7.1996), η 3η ∆εκεµβρίου κάθε
έτους ορίζεται ως Ηµέρα των ΑµεΑ. Ακόµα, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ) υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών
δικαιωµάτων των ΑµεΑ στην Ελλάδα. Η Ηµέρα των ΑµεΑ και οι εκδηλώσεις που
διοργανώνονται για την ηµέρα αυτή, τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των
Ελλήνων. Η ΕΣΑΕΑ, ως η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ΑµεΑ, σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τους λοιπούς συναρµόδιους φορείς,
οργανώνει τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται την 3η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Οι εκδηλώσεις αυτές χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
µέχρι το ποσό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισµό του.

•

Επίσης, µε το νόµο 2430/1996 (ΦΕΚ 156 τ.α΄), έχει θεσπιστεί ο θεσµός της κάρτας
αναπηρίας. Στα πλαίσια του θεσµού αυτού, προβλέπεται η χορήγηση κάρτας
αναπηρίας, υποχρεωτικά, σε όλα τα ΑµεΑ που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και
άνω. Η κάρτα αναπηρίας χρησιµεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και χορηγείται
ύστερα από γνωµάτευση-πιστοποιητικό των Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων
Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΠΕΠΑ-∆ΕΠΑ) που λειτουργούν σε όλα τα
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νοµαρχιακά και περιφερειακά νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ, σύµφωνα µε το
Π.∆. 210/1998 (ΦΕΚ 169 τ. Α’). Ο θεσµός της κάρτας αναπηρίας άρχισε να
εφαρµόζεται πιλοτικά στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λαρίσης, πριν τη γενικευµένη
εφαρµογή του θεσµού στην υπόλοιπη χώρα.

4.4.10

Σχόλια και συµπεράσµατα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια η χώρα µας έχει πραγµατοποιήσει
ουσιαστικά βήµατα προόδου στον τοµέα της νοµοθεσίας για τα ΑµεΑ. Ωστόσο, όλες
σχεδόν οι µέχρι τώρα παρεµβάσεις αφορούσαν το σύστηµα φροντίδας και πρόνοιας, τους
τύπους και τα είδη των επιδοµάτων, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης
των απαιτήσεων των χρηστών. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται ως έλλειµµα, είναι η
νοµοθεσία που θα αφορά τοµείς όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο γενικά και ειδικά από τα
ΑµεΑ, τα χαρακτηριστικά των νέων διαδικτυακών τόπων που αναπτύσσονται, τι πρέπει να
γίνει αναφορικά µε υπάρχοντες διαδικτυακούς τόπους, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιες
περιπτώσεις η προσβασιµότητα θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητο χαρακτηριστικό (π.χ.,
στην περίπτωση των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων, κλπ.) Επίσης, έλλειµµα στην
υφιστάµενη νοµοθεσία διαπιστώνεται αναφορικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της αγοράς και
του κλάδου για τα τεχνικά βοηθήµατα υψηλής τεχνολογίας ή για εκείνα της δεσπόζουσας
τεχνολογικής γενιάς.
Αν και η παρούσα Μελέτη εξετάζει τα θέµατα αυτά λεπτοµερώς σε επόµενο Κεφάλαιο,
αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η διεθνής και κυρίως η ευρωπαϊκή εµπειρία στον
τοµέα της νοµοθεσίας θα µπορούσε να βοηθήσει στη λήψη µελλοντικών αποφάσεων στη
χώρα µας. Παραδείγµατος χάριν, οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις στη Γερµανία
αναφορικά µε την πρόσβαση των ΑµεΑ στο διαδίκτυο και στον παγκόσµιο ιστό, τα µέτρα
που υιοθετούνται για τον έλεγχο της προσβασιµότητας υπαρχόντων και νέων
διαδικτυακών τόπων, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του
σχεδίου νόµου και που ακολούθως οδήγησε στην ψήφιση του νόµου, αποτελούν χρήσιµες
εµπειρίες προς αξιολόγηση από την ελληνική πολιτεία.
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5

Πρότυπα, οδηγίες και πρωτοβουλίες
προσβασιµότητας

Σε προηγούµενο Κεφάλαιο της παρούσας Μελέτης, έχει ήδη αναφερθεί περιληπτικά ο
καθοριστικός ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν τα πρότυπα είτε ως µέσω
ενδυνάµωσης και άρθρωσης της ζήτησης είτε ως εργαλείο παρέµβασης σε ένα
βιοµηχανικό κλάδο. Το Κεφάλαιο αυτό εξειδικεύει τα παραπάνω και εξετάζει την επιρροή
που έχουν κατά καιρούς ή που µπορούν να ασκήσουν στο χώρο της Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας. Η Μελέτη περιλαµβάνει µια εκτενή αναφορά στη διεθνή πρακτική ως προς
τα υφιστάµενα πρότυπα που σχετίζονται µε τεχνολογίες προσβασιµότητας και κριτήρια
σχεδιασµού, καθώς και στο ρόλο που αυτά έχουν επιτελέσει.

5.1

Ορισµός

Ένα πρότυπο αποτελεί µια συµφωνία από πλευράς της βιοµηχανίας για την παραγωγή
προϊόντων ή υπηρεσιών που να ικανοποιούν συγκεκριµένα τεχνικά ή ποιοτικά
χαρακτηριστικά και κριτήρια. ∆ιεθνώς, έχουν καθιερωθεί δύο είδη προτύπων: τα
αποκαλούµενα de facto πρότυπα και τα de jure ή επίσηµα πρότυπα. Τα de facto πρότυπα,
συνήθως, οριοθετούνται από κοινοπραξίες επιχειρήσεων και οργανισµών, αν και πρέπει να
σηµειωθεί επίσης ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η σχεδόν καθολική αποδοχή και χρήση
κάποιου µεµονωµένου προϊόντος µπορεί να συντελέσει στην καθιέρωση των συστάσεων
χρήσης του προϊόντος ως de facto προτύπου. Η πλειοψηφία των υφιστάµενων προτύπων
ανήκει στην πρώτη κατηγορία και βασίζεται στην εθελοντική συνεισφορά των
συµµετεχόντων φορέων. Σε αντίθεση µε τα de facto πρότυπα, τα λεγόµενα επίσηµα (de
jure) πρότυπα απαιτούν περισσότερο χρόνο για τη θέσπισή τους, είναι γενικότερου σκοπού
και πρέπει να συµφωνηθούν από ευρύτερες συµπράξεις εταίρων και εθνικών εκπροσώπων.

5.2

Ο ρόλος των προτύπων

Γενικά, ως παρεµβατικός µηχανισµός, τα πρότυπα µπορούν να παρέχουν ένα συστηµατικό
και ενιαίο τρόπο για την πιστοποίηση του επιπέδου της ποιότητας και της ασφάλειας που
παρέχει ένα σύστηµα ή ένα προϊόν Πληροφορικής καθώς και ένα µέσο που επιτρέπει σε
ένα σύστηµα ή προϊόν Πληροφορικής να ενταχθεί ευκολότερα και γρηγορότερα σε ένα
περιβάλλον µε συγκεκριµένες προδιαγραφές ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, τα πρότυπα
δεν εξαρτώνται από το συγκεκριµένο περιβάλλον όπου λειτουργεί ένα σύστηµα ή προϊόν
Πληροφορικής ή από το συγκεκριµένο σύστηµα ή προϊόν Πληροφορικής που
πιστοποιείται. Επίσης, για να εξασφαλιστεί η επικαιρότητά τους, τα πρότυπα
αξιολογούνται συνεχώς -και συνήθως ανοικτά - κατά τη διάρκεια της χρήσης τους.

5.2.1

Περιορισµοί και εν δυνάµει αρνητικές επιπτώσεις των προτύπων

Η υιοθέτηση ή η απαίτηση συµµόρφωσης µε εθνικά, περιφερειακά ή διεθνή πρότυπα
αποτελεί ένα παραδοσιακό εργαλείο διαµόρφωσης του γενικότερου αγοραστικού ή
επιχειρηµατικού κλίµατος. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα δεν είναι πάντα τα επιθυµητά.
Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα, όπου η προοδευτική καθιέρωση προτύπων έδρασε
αποτρεπτικά στη βελτίωση επιµέρους παραµέτρων ποιότητας (π.χ., ταχύτητα,
αποτελεσµατικότητα) των προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της
καθιέρωσης του πληκτρολογίου QWERTY το οποίο, αν και συµβατό µε το πληκτρολόγιο
της παραδοσιακής γραφοµηχανής, δεν είναι το πλέον αποτελεσµατικό αναφορικά µε την
ταχύτητα εισαγωγής δεδοµένων από τους χειριστές σε Η/Υ. Στο χώρο της Υποστηρικτικής
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Τεχνολογίας, το κλασικό παράδειγµα αρνητικών επιπτώσεων από την υιοθέτηση
προτύπων αφορά την πρόσβαση τυφλών σε γραφικά περιβάλλοντα χρήσης και διεπαφές.
Συγκεκριµένα, ενώ οι τυφλοί χρήστες Η/Υ είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε
παραδοσιακά (alphanumeric) τερµατικά, η σταδιακή καθιέρωση των γραφικών διεπαφών
τους απέκλεισε αυτή τη δυνατότητα µε πολλαπλές επιπτώσεις για το συγκεκριµένο
πληθυσµό στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, στην ψυχαγωγία, κλπ.

5.2.2

Οφέλη από τα πρότυπα

Ωστόσο, τα πρότυπα, εάν αναπτυχθούν και καθιερωθούν σωστά, µπορεί να έχουν
εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις και στην αγορά και στις επιχειρήσεις του κλάδου. Ορισµένα
από τα θετικά αποτελέσµατα για την αγορά είναι η άρθρωση της ζήτησης από πλευράς της
καταναλωτικής βάσης για συγκεκριµένα προϊόντα (βλέπε το παράδειγµα των τηλεφώνων
κινδύνου στην Φινλανδία, Κεφάλαιο 3), η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η
οριοθέτηση ελάχιστων απαιτούµενων προδιαγραφών αλλά και προτιµητέων
χαρακτηριστικών των προϊόντων, ο καθορισµός κριτηρίων, επιδοτήσεων, κλπ, ενώ για τις
επιχειρήσεις τα οφέλη συνίστανται, µεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση συγκριτικού
πλεονεκτήµατος έναντι ανταγωνιστών, στη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων που να
ικανοποιούν ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως συµβατότητα, προσαρµοστικότητα,
διαλειτουργικότητα, καθώς και στη δυνατότητα διαφοροποίησης και επέκτασης των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε νέους τοµείς.
Ως ένδειξη των θετικών επιπτώσεων των προτύπων µπορεί να θεωρηθεί η σειρά ISO 9000
που αφορά την πιστοποίηση της ποιότητας προϊόντων. Η έκδοση της σειράς προτύπων
ISO 9000 το 1987, µαζί µε το συνοδευτικό πρότυπο επεξήγησης ορολογιών (ISO 8402)
επέφερε εναρµόνιση στη διεθνή κλίµακα και υποστήριξε την τεράστια επίδραση της
ποιότητας ως παράγοντα του διεθνούς εµπορίου. H σειρά ISO 9000 γρήγορα υιοθετήθηκε
από πολλούς εθνικούς και πολυεθνικούς φορείς και ραγδαία τοποθετήθηκε πάνω από
εθνικά ή βιοµηχανικά σχετιζόµενα πρότυπα. Η µεγάλη επιτυχία των προτύπων της σειράς
ISO 9000 οφείλεται αφενός στο πολύ καλά δοµηµένο περιεχόµενό τους και τη γενική
χρήση που µπορούν να έχουν, και αφετέρου στα θετικά αποτελέσµατα που προκύπτουν
για τις εταιρείες από τη σωστή εφαρµογή τους. Εξάλλου, µια εταιρεία, διαθέτοντας
πιστοποιητικό ISO 9000 από τον αρµόδιο οργανισµό, µπορεί στην ουσία να το
χρησιµοποιήσει ως απόδειξη προσήλωσης στην ποιότητα, ακόµη και εκτός των συνόρων
της χώρας που είναι εγκατεστηµένη. Όλο και περισσότερο, τα πρότυπα της σειράς ISO
9000 θα χρησιµοποιούνται στη διεθνή αγορά ως προαπαιτούµενο για εµπορικές συµφωνίες
και συµβάσεις έργων, επειδή η χρήση τους τεκµηριώνει τη συνέπεια του οργανισµού που
τα ακολουθεί, όσον αφορά την ποιότητα. Αυτό συµβαίνει επειδή ακολουθούνται οι
προδιαγραφές και ξεκαθαρίζονται οι περιοχές ευθύνης, τεκµηριώνονται οι διαδικασίες,
ώστε να µπορούν να επαναληφθούν, αυξάνεται η παραγωγικότητα, ενθαρρύνεται η
επικοινωνία και οι εργαζόµενοι αποκτούν κίνητρα για δηµιουργία.
Συνοπτικά εποµένως, τα οφέλη που µπορούν να προέλθουν από τη θέσπιση προτύπων
συνοψίζονται ως εξής:
•

Η καταναλωτική βάση πληροφορείται ότι µια ανεξάρτητη αρχή συµφωνεί µε τους
ισχυρισµούς ασφάλειας που διατυπώνουν οι κατασκευαστές ενός προϊόντος.

•

Η πιστοποίηση ενός προϊόντος του δίνει συχνά τη δυνατότητα να εισχωρήσει σε νέες
αγορές.

•

Πιστοποιηµένα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη
πιστοποιηµένων συστηµάτων.
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•

Η πιστοποίηση παρέχει ενδείξεις ως προς τη συνολική ποιότητα του προϊόντος.

•

Η πιστοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση δύο οµοειδών προϊόντων.

•

Η πιστοποίηση δηµιουργεί θετικές προοπτικές στους κατασκευαστές προϊόντων
Πληροφορικής.

•

Η πιστοποίηση µε χρήση κοινών προτύπων διευκολύνει τη διεθνή επιστηµονική,
τεχνολογική και εµπορική συνεργασία.

Τέλος, στους εν δυνάµει ωφελούµενους από τη θέσπιση προτύπων περιλαµβάνονται οι
χρήστες, οι σχεδιαστές, οι πωλητές, οι αξιολογητές καθώς και οι αρχές αξιολόγησης των
προϊόντων.

5.3

Κατηγορίες προτύπων

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προτύπων ανάλογα µε το περιεχόµενο ή την εµβέλειά
τους. Έτσι, ένα πρότυπο µπορεί να είναι γενικό ή
εξειδικευµένο σε κάποια θεµατική ενότητα (π.χ.
Γενικά
τηλεπικοινωνίες)
ή
να
αφορά
γενικά
πρότυπα
χαρακτηριστικά ή εξειδικευµένες απαιτήσεις των
χρηστών (βλέπε Εικόνα 7).
Επίσης, µπορεί να έχει εθνική, περιφερειακή ή
Ηλεκτρικά
διεθνή εµβέλεια, ανάλογα µε το φορέα που το
προτείνει και το θεσπίζει. Στη συνέχεια,
πρότυπα
εξετάζεται εν συντοµία η ταξινόµηση των
προτύπων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή,
ενώ, ακολούθως, αναφέρονται οι θεµατικές
Τηλεπικοινωνιακά
περιοχές επιλεγµένων προτύπων που έχουν
πρότυπα
έµµεση ή άµεση σχέση µε το σχεδιασµό
προσβάσιµων διεπαφών.
Εικόνα 7. Είδη προτύπων

5.3.1

Εθνικά πρότυπα

Τα εθνικά πρότυπα θεσπίζονται από εθνικούς φορείς προτύπων και αφορούν τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που διακινούνται ή παράγονται στην αγορά µιας χώρας. Όλες οι χώρες
διαθέτουν εθνικούς οργανισµούς προτύπων όπως ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός
Τυποποίησης) στη χώρα µας, το DIN (Deutsche Industrie Normung) στη Γερµανία, το BSI
(British Standards Institution) στη Μεγάλη Βρετανία, κλπ. Συνήθως, οι εθνικοί φορείς
τυποποίησης χωρίζονται σε επιµέρους οµάδες, ανάλογα µε την περιοχή τυποποίησης.
Έτσι, υπάρχουν οµάδες που ασχολούνται αποκλειστικά µε γενικά πρότυπα και οµάδες που
ασχολούνται µε πρότυπα σε συγκεκριµένες περιοχές ή θεµατικές ενότητες όπως είναι π.χ.
τα ηλεκτροτεχνικά πρότυπα.

5.3.2

Περιφερειακά (Ευρωπαϊκά) πρότυπα

Ως περιφερειακά ορίζονται τα πρότυπα τα οποία διέπουν µια ευρύτερη περιφέρεια ή
συνοµοσπονδία κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη υπάρχουν τρεις
κύριοι οργανισµοί τυποποίησης, και ο καθένας αφορά συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές
(βλέπε Εικόνα 8):
•

CEN (Commité Européeen de Normalisation), που ασχολείται µε τη θέσπιση
γενικών προτύπων
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•

CENELEC (Commité Européen de Normalisation Electrotechnique), µε εξειδίκευση
στα ηλεκτρικά πρότυπα

•

ETSI (European Telecommunications Standards Institute), µε πεδίο αναφοράς τα
πρότυπα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών

Γενικά
πρότυπα

CEN

CENELEC

ETSI

ISO

Ηλεκτρικά
πρότυπα
Τηλεπικοινωνιακά
πρότυπα

IEC

ITU-T

Εικόνα 8. Φορείς και κατηγορίες προτύπων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Άλλες γεωγραφικές περιφέρειες που υπακούουν σε περιφερειακά πρότυπα και έχουν
θεσπίσει αντίστοιχους φορείς τυποποίησης, είναι η Βόρειος Αµερική, η Αυστραλία, η Άπω
Ανατολή, κλπ. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχέση που συνδέει τα εθνικά πρότυπα µε
τα αντίστοιχα περιφερειακά που ισχύουν για γειτονικά κράτη µιας περιοχής, είναι συνήθως
σχέση υποσυνόλου. ∆ηλαδή, µια χώρα που ανήκει σε µια γεωγραφική περιοχή, συνήθως,
συµµετέχει και υιοθετεί τις περιφερειακές διαδικασίες και φορείς τυποποίησης και τα
αποτελέσµατά τους.

5.3.3

∆ιεθνή πρότυπα

Τα διεθνή πρότυπα αφορούν τη θέσπιση προτύπων παγκόσµιας κλίµακας. Σήµερα
υφίστανται και λειτουργούν τρεις διεθνείς οργανισµοί προτύπων (βλέπε Εικόνα 8) :
•

ISO (International Standards Organization), που ασχολείται µε γενικά πρότυπα όπως
και ο οργανισµός CEN στην Ευρώπη.

•

IEC (International Electrotechnical Commission), µε πεδίο εξειδίκευσης τα
ηλεκτρικά πρότυπα όπως ο οργανισµός CENELEC στην Ευρώπη.

•

ITU-T (International telecommunications Union), µε χώρο ευθύνης τη θέσπιση
προτύπων στις τηλεπικοινωνίες, κατά αντιστοιχία µε τον οργανισµό ETSI στην
Ευρώπη.

Ένα άλλο τµήµα του ITU είναι ο φορέας ITU-R ο οποίος έχει την ευθύνη κατανοµής των
ραδιοσυχνοτήτων παγκοσµίως, και ο οποίος αποτελεί µέρος του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών.
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5.4

Πρότυπα που αφορούν την προσβασιµότητα διεπαφών
από ΑµεΑ

Παραδοσιακά, η προτυποποίηση στο χώρο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αφορούσε
επιµέρους τοµείς του κλάδου άµεσα συσχετιζόµενους µε συγκεκριµένες κατηγορίες
βοηθηµάτων όπως τα βοηθήµατα επικοινωνίας (βλέπε CEN/TC 293 Technical aids for
disabled persons regarding communication aids). Μέχρι πρόσφατα, όλες οι προσπάθειες
που πραγµατοποιήθηκαν για την καθιέρωση προτύπων προσβασιµότητας σε λογισµικά
συστήµατα έπεσαν στο κενό, µιας και δε βρήκαν ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα.
Ωστόσο, το 1997 και λόγω διαφόρων συγκυριών όπως το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο
έκλεινε ένας ιστορικός κύκλος σε επίπεδο διαφόρων τεχνικών οµάδων του ISO, αλλά και
λόγω της αυξανόµενης αναγνώρισης ή ωρίµανσης του προβλήµατος της πρόσβασης των
ΑµεΑ σε συστήµατα λογισµικού, είχαν δηµιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για
επέκταση των θεµατικών περιοχών των υφισταµένων περιφερειακών και διεθνών
προτύπων. Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος, υπήρξαν προσπάθειες επανέναρξης του
διαλόγου σχετικά µε την προσβασιµότητα συστηµάτων λογισµικού από ΑµεΑ, σε
περιφερειακό (κυρίως ευρωπαϊκό) και διεθνές επίπεδο, βασιζόµενες στη γνώση που είχε
συσσωρευτεί σε διάφορους οργανισµούς, επιχειρήσεις ή ινστιτούτα. Η προσπάθεια αυτή
ενισχύθηκε και από τη διάθεση των µεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως κατασκευαστών
λογισµικών συστηµάτων, να εµπλακούν άµεσα σε µια τέτοια διαδικασία. Οι
διαβουλεύσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν, βασίζονταν στην αλληλο-πληροφόρηση
φορέων µέσω προσκλήσεων για συµµετοχή στις εργασίες συνόδων και ηµερίδων υπό την
αιγίδα διαφόρων φορέων, συµπεριλαµβανόµενου και του ISO.

5.4.1

Είδη προτύπων προσβασιµότητας

Ένα άµεσο πρόβληµα που απαιτούσε αντιµετώπιση, ήταν, πρώτα απ’ όλα, η συλλογή της
διαθέσιµης πληροφορίας από οργανισµούς, ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα, και στη
συνέχεια, η οµαδοποίηση ή ταξινόµηση της γνώσης, αφού οι εµπλεκόµενοι φορείς
ανέπτυσσαν διαφορετικές πτυχές του θέµατος της προσβασιµότητας, υιοθετώντας συχνά
διαφορετικές προσεγγίσεις. Συγκεκριµένα, οι κατηγορίες της διαθέσιµης πληροφορίας,
όπως αυτή αποτυπώνεται και σήµερα στη σχετική βιβλιογραφία, περιλαµβάνουν γενικούς
κανόνες προσβασιµότητας, ανεξαρτήτως του πεδίου εφαρµογής, κριτήρια -κυρίως
σχεδιαστικού χαρακτήρα- και, τέλος, συστάσεις που αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες
προϊόντων όπως συσκευές, λογισµικό γραφικού περιβάλλοντος, προσβασιµότητα στον
παγκόσµιο ιστό, κλπ. Αντίστοιχα, τα ευρέως διαθέσιµα ή υπό ανάπτυξη πρότυπα
υιοθετούν µια από τις παραπάνω προσεγγίσεις και προσφέρουν είτε καθοδήγηση για το τι
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού, είτε κριτήρια και
συστάσεις προσβασιµότητας για συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών και προϊόντων.
Ωστόσο, πριν αναφερθούµε στα υφιστάµενα ή υπό ανάπτυξη πρότυπα, θα εξετάσουµε τις
παραπάνω έννοιες έτσι, ώστε να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς εννοείται µε τους όρους
κανόνες, κριτήρια και συστάσεις προσβασιµότητας.
5.4.1.1

Οδηγίες και γενικοί σχεδιαστικοί κανόνες

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα πρότυπα που περιγράφουν οδηγίες και γενικούς
κανόνες προσβασιµότητας. Τέτοιου είδους περιεχόµενο αναφέρεται συνήθως στις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και στους στόχους που θα πρέπει να
ικανοποιούνται, ανεξαρτήτως κατηγορίας προϊόντος ή υπηρεσίας. Κατά ανάγκη, τα
πρότυπα της κατηγορίας αυτής είναι γενικής υφής, περιγράφοντας στάδια ή φάσεις
σχεδίασης και χωρίς να εξειδικεύουν το πώς οι επιµέρους στόχοι µπορούν να

131

ικανοποιηθούν ή τα εργαλεία που µπορεί ή πρέπει να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
Στην περίπτωση που περιγράφουν γενικούς σχεδιαστικούς κανόνες, αυτοί εκφράζονται
υπό τη µορφή µη λειτουργικών ποιοτικών χαρακτηριστικών. Παραδείγµατος χάριν, αυτή η
κατηγορία de factο προτύπου, περιλαµβάνει τους επτά γενικούς κανόνες22 καθολικού
σχεδιασµού (universal design principles) που διατυπώνονται ως εξής:
Κανόνας 1 -

Εξισωτική χρήση: Ο σχεδιασµός είναι
χρήσιµος και εµπορεύσιµος σε άτοµα µε
διαφορετικές ικανότητες

Παράδειγµα εφαρµογής του συγκεκριµένου κανόνα είναι η
λειτουργία των αυτόµατων θυρών, οι οποίες προϋποθέτουν
την ίδια χρήση από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.

Κανόνας 2 -

Ευελιξία στη χρήση: Ο σχεδιασµός
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα προσωπικών
προτιµήσεων και ικανοτήτων

Παράδειγµα εφαρµογής του κανόνα είναι η χρήση του
ψαλιδιού, ανεξαρτήτως του αν ο χρήστης είναι δεξιόχειρας
ή αριστερόχειρας.

Κανόνας 3 - Απλό και αυτονόητο: Η χρήση του
σχεδιασµού είναι εύκολα κατανοητή, ανεξάρτητα από
την εµπειρία, τις γνώσεις, τις γλωσσικές ικανότητες ή
το βαθµό συγκέντρωσης του χρήστη
Παραδείγµατα εφαρµογής του κανόνα αυτού
βρίσκονται
στις
συστάσεις
κατασκευής
ή
συναρµολόγησης αντικειµένων όπως η καρέκλα στο
διπλανό διάγραµµα, όπου υποδεικνύεται απλά και
κατανοητά ο τρόπος κατασκευής και συναρµολόγησης
του προϊόντος.
Κανόνας 4-

Αντιληπτική πληροφορία: (Ο σχεδιασµός
κοινοποιεί αποτελεσµατικά την
απαραίτητη πληροφορία στο χρήστη,
ανεξάρτητα από τις περιβάλλουσες
συνθήκες ή τις αισθητηριακές του
ικανότητες

Παραδείγµατα του συγκεκριµένου κανόνα βρίσκονται
σε διάφορες κατηγορίες διακοπτών οι οποίοι
ενσωµατώνουν στην κατασκευή τους όλες εκείνες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική
λειτουργία τους.

22

http://www.design.ncsu.edu:8120/cud/univ_design/principles/udprinciples.htm
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Κανόνας 5 -

Ανοχή στο λάθος: Ο σχεδιασµός
ελαχιστοποιεί ζηµιές και αρνητικές
επιπτώσεις τυχαίας ή µη ηθεληµένης
ενέργειας

Κλασσικό παράδειγµα της κατηγορίας αυτής αποτελεί
η λειτουργία “UNDO”, συνήθης στα τρέχοντα
συστήµατα λογισµικού, η οποία επιτρέπει στο χρήστη
να ανακαλέσει πράξεις ή λειτουργίες που
πραγµατοποιήθηκαν λανθασµένα ή τυχαία.
Κανόνας 6 -

Ελάχιστη µυϊκή προσπάθεια: Ο
σχεδιασµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί
αποτελεσµατικά και µε άνεση, µε την
ελάχιστη κόπωση

Παραδείγµατα αυτού του κανόνα βρίσκονται σήµερα
στο σχεδιασµό διαφόρων συσκευών ή διακοπτών αλλά
και στα εξαρτήµατα θυρών, κυρίως εσωτερικού
χώρου.
Κανόνας 7 -

Μέγεθος και χώρος για την προσέγγιση
και τη χρήση: Παρέχονται κατάλληλο
µέγεθος και χώρος για την προσέγγιση,
την επαφή, το χειρισµό και τη χρήση,
ανεξάρτητα από τη διάπλαση του
σώµατος, τη στάση ή την κινητικότητα
του χρήστη

Χαρακτηριστικό παράδειγµα του κανόνα 7 αποτελεί ο
τρόπος σχεδίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
έτσι, ώστε να µην αποτελούν εµπόδιο στα άτοµα µε
αναπηρία.
5.4.1.2

Κριτήρια και συστάσεις προσβασιµότητας

Τα πρότυπα προσβασιµότητας, αν και βασίζονται σε γενικές αρχές καλού σχεδιασµού
όπως οι παραπάνω επτά κανόνες για καθολική σχεδίαση, συχνά εξειδικεύονται υπό τη
µορφή κριτηρίων ή και προδιαγραφών. Η ανάγκη εξειδίκευσης προκύπτει, κυρίως, από το
γενικό χαρακτήρα που έχουν οι αρχές που διέπουν το πρότυπο, αλλά και από την απαίτηση
των σχεδιαστών για πιο συστηµατική προσέγγιση στην εφαρµογή του προτύπου.
Χαρακτηριστικό αυτής της απαίτησης είναι και το γεγονός ότι οι επτά κανόνες καθολικού
σχεδιασµού, αν και είναι γενικά κατανοητοί, εξειδικεύτηκαν µέσω της οριοθέτησης
κριτηρίων ή συστάσεων αναφορικά µε το τι απαιτείται να γίνει, προκειµένου να
ικανοποιηθούν οι συγκεκριµένοι κανόνες. Παραδείγµατος χάριν, για την ικανοποίηση του
κανόνα 6 προτείνονται τα εξής:
•

Να επιτρέπεται στο χρήστη να διατηρεί ουδέτερη στάση του σώµατος.

•

Να απαιτείται κατάλληλη δύναµη.

•

Να περιορίζονται οι επαναληπτικές κινήσεις και πράξεις.

•

Να ελαχιστοποιείται η απαίτηση για συνεχιζόµενη φυσική προσπάθεια.

Τα πρότυπα της κατηγορίας αυτής, δηλαδή αυτά που επικεντρώνονται σε κριτήρια και
συστάσεις προσβασιµότητας, είναι συνήθως πιο λεπτοµερή από τα αντίστοιχα που
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περιγράφουν γενικούς κανόνες ή οδηγίες. Συγχρόνως όµως, είναι και περισσότερο
αποτελεσµατικά, αφού απλουστεύονται τόσο η χρήση τους από τους σχεδιαστές όσο και η
διαδικασία πιστοποίησης και εξακρίβωσης της συµµόρφωσης κάποιου προϊόντος ως προς
την εφαρµογή τους. Ωστόσο, απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσπάθεια, ώσπου να
υπάρξει συµφωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών, να συνταχθούν και να υιοθετηθούν.
Γενικά, τα πρότυπα της κατηγορίας αυτής παρέχουν συστάσεις ή οδηγίες τριών µορφών:
•

οδηγίες απόδοσης, που ορίζουν τι πρέπει να επιτυγχάνεται αλλά όχι τον τρόπο µε
τον οποίο θα γίνεται αυτό

•

οδηγίες διαδικασίας, που περιγράφουν τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται
για το σχεδιασµό και την εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά

•

οδηγίες συµµόρφωσης, που ορίζουν τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ένας
κατασκευαστής, προκειµένου να δείξει ότι οι οδηγίες έχουν ακολουθηθεί

Στην περίπτωση της προσβασιµότητας λογισµικών συστηµάτων, πρέπει να σηµειωθεί ότι
η πλειοψηφία των υφιστάµενων προτύπων ανήκουν σε αυτή την κατηγορία,
επικεντρώνοντας το περιεχόµενό τους σε συστάσεις που αφορούν είτε συγκεκριµένες
οµάδες ΑµεΑ είτε συγκεκριµένες τεχνικές που θεωρούνται κατάλληλες. Στο θέµα αυτό
γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω, όπου εξετάζονται τα επιµέρους υφιστάµενα πρότυπα
που αφορούν την προσβασιµότητα λογισµικών συστηµάτων.
5.4.1.3

Προδιαγραφές

Μια τελευταία κατηγορία προτύπων προσβασιµότητας που υφίστανται, είναι αυτά που
περιγράφουν προδιαγραφές προσβασιµότητας για συγκεκριµένες τεχνολογίες,
περιβάλλοντα χρήσης και κατηγορίες συστηµάτων. Τα πρότυπα αυτά θεσπίζονται,
συνήθως, από συµπράξεις ή κοινοπραξίες εταίρων και παίρνουν τη µορφή de facto
προτύπων. Τα πρότυπα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι τα πλέον εξειδικευµένα,
σαφή και λεπτοµερειακά, σπάνια όµως εκδίδονται ή υιοθετούνται από διεθνείς
οργανισµούς προτύπων. Παράδειγµα προτύπου της κατηγορίας αυτής αποτελούν οι
προδιαγραφές προσβασιµότητας του W3C (W3C-WAI Accessibility Guidelines), που
εξειδικεύουν απαιτήσεις και τεχνικές εξασφάλισης της πρόσβασης των ΑµεΑ σε
εφαρµογές και υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού.

5.4.2

Η υφιστάµενη κατάσταση στην Ευρώπη

5.4.2.1

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καθολικός σχεδιασµός και οι υποστηρικτικές
τεχνολογίες στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information
and Communications Technologies) αποτελεί υποχρεωτική δράση τυποποίησης (mandated
standardization activity), βάσει της εντολής Μ/27323 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους
φορείς τυποποίησης στην Ευρώπη. Επίσης, η εντολή Μ/28324 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
απαιτεί από τους αρµόδιους φορείς τυποποίησης να λάβουν µέτρα για την ασφάλεια και
ευχρηστία των προϊόντων για ΑµεΑ. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την
απόφαση 2001/903/EC25 στα πλαίσια του Έτους των Ατόµων µε Αναπηρία.
Από τα παραπάνω, γίνεται προφανές ότι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει η
σαφής διάθεση προόδου στο συγκεκριµένο τοµέα, γεγονός το οποίο εναποθέτει την
23

http://www.etsi.org/public%2Dinterest/mandate/M273.pdf
http://www.etsi.org/public%2Dinterest/mandate/M283.pdf
25
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_335/l_33520011219en00150020.pdf
24
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ευθύνη της προόδου αποκλειστικά στους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίοι, µε τη σειρά
τους, πρέπει να υλοποιήσουν τις απαιτούµενες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή.
5.4.2.2

Φορείς ανάπτυξης προτύπων τυποποίησης

Στην Ευρώπη, όπως έχει ήδη αναφερθεί οι αρµόδιοι φορείς για την ανάπτυξη προτύπων
είναι οι ακόλουθοι:
•

CEN (Commité Européen de Normalisation), που ασχολείται µε τη θέσπιση γενικών
προτύπων.

•

CENELEC (Commité Européen de Normalisation Electrotechnique), µε εξειδίκευση
στα ηλεκτρικά πρότυπα.

•

ETSI (European Telecommunications Standards Institute), µε πεδίο αναφοράς τα
πρότυπα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φορέων, το βασικό εγχειρίδιο ανάπτυξης
προτύπων που εκδόθηκε από κοινού από τις επιτροπές CEN και CENELEC το 2002, είναι
ο Οδηγός 6 που, µε τη σειρά του, βασίζεται στον Οδηγό 71: “Guidelines for standards
developers to address the needs of older persons and persons with disabilities” των
ISO/IEC. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει οδηγίες που αποσκοπούν στη λεπτοµερέστερη και πιο
εµπεριστατωµένη µελέτη των αναγκών των ΑµεΑ, στα πλαίσια ανάπτυξης προτύπων. Σε
επίπεδο ETSI, θέµατα που αφορούν ΑµεΑ έχουν κατά καιρούς εξεταστεί στα πλαίσια της
Τεχνικής Επιτροπής για τους Ανθρώπινους Παράγοντες (ETSI Technical Committee on
Human Factors – ETSI TC HF). Ωστόσο, αυτό το οποίο έλειπε από τις παραπάνω
προσπάθειες, ήταν ο συντονισµός των δράσεων και η δηµιουργία κοινής συνισταµένης,
αναφορικά µε την πρόσβαση σε συστήµατα λογισµικού και στις τηλεπικοινωνίες. Το
στόχο αυτό ανέλαβε να υλοποιήσει η επιτροπή “Design for All and Assistive Technologies
Standardization Coordination Group (DATSCG)”, που λειτουργεί στα πλαίσια του
ευρύτερου φορέα ICTSB (Information & Communication technologies Standards Board).
5.4.2.3

Έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ)

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει προσπάθεια να προωθήσει
την προτυποποίηση σε διάφορους τοµείς, τεχνολογίες και πεδία εφαρµογής µε άµεση ή
έµµεση αναφορά σε ειδικές ανάγκες. Συγκεκριµένα, από την αρχή της δεκαετίας του 90’, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηµατοδοτήσει έργα Ε&ΤΑ στα πλαίσια των διαφόρων
προγραµµάτων και πλαισίων στήριξης, των οποίων τα αποτελέσµατα αποτέλεσαν το
έναυσµα για περαιτέρω προσπάθειες στον τοµέα της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένα από τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των διαφόρων προγραµµάτων Ε&ΤΑ (βλέπε
πρώτη στήλη) κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι η αρχική υπόθεση ότι, προοδευτικά, τα
παραπάνω έργα θα διοχέτευαν τα αποτελέσµατά τους προς τους ευρωπαϊκούς φορείς
θέσπισης προτύπων όπως είναι το ETSI αλλά και ο οργανισµός CEN, αποδείχθηκε
ανεπαρκής, µιας και η συνεισφορά των φορέων υλοποίησης των έργων προς αυτή την
κατεύθυνση υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη.
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Πίνακας 30. Έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από διάφορα προγράµµατα και αφορούν ειδικές κατηγορίες
χρηστών (Πηγή: http://www.cordis.lu/fp5/projects.htm)
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*
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*
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*
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*

*
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*
*
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*
*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*
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5.4.2.4

CEN / ISSS

Από την αναφορά που εκδόθηκε το 2002 από οµάδα εργασίας του CEN/ISSS µε την
ονοµασία “Καθολικός Σχεδιασµός και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” ή CEN/ISSS WS/DFA26 καταδεικνύεται µε τον
πλέον σαφή τρόπο το µέγεθος της συνεισφοράς των φορέων υλοποίησης Ε & ΤΑ προς την
τυποποίηση. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια του CEN/ISSS, δηµιουργήθηκε η παραπάνω
οµάδα εργασίας ως φόρουµ παρουσίασης των αποτελεσµάτων των διαφόρων έργων και
επεξεργασίας αυτών, µε στόχο την παρότρυνση νέων προσπαθειών τυποποίησης σε
επίπεδο CEN ή και αλλού. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της οµάδας, το θεµατικό της
αντικείµενο ήταν να µελετήσει το υφιστάµενο καθεστώς στον τοµέα των προτύπων για
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και το βαθµό στον οποίο τα
τελευταία λαµβάνουν υπόψη τα ΑµεΑ. Για την υλοποίηση του στόχου συστάθηκε µια
οµάδα εργασίας, προκειµένου να εξετάσει υπάρχοντα έργα και δράσεις
χρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα από την Γενική
∆ιεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας» και να καταγράψει το υφιστάµενο καθεστώς
αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν στο συγκεκριµένο τοµέα. Η αναφορά ολοκληρώθηκε
και κατατέθηκε στο αρµόδιο όργανο του CEN/ISSS το Νοέµβριο του έτους 2002, αφενός
µεν καταδεικνύοντας την έλλειψη ενηµέρωσης εκ µέρους των φορέων υλοποίησης των
έργων τόσο για τη διαδικασία και την αναγκαιότητα της προτυποποίησης όσο και για την
ανάγκη θέσπισης προτύπων στην αγορά Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, αφετέρου δε
καταθέτοντας σειρά προτάσεων προς την κατεύθυνση βελτίωσης του κλίµατος.
5.4.2.5

Άλλοι φορείς που σχετίζονται µε την τυποποίηση

Πέραν των παραπάνω επίσηµων φορέων που είναι αρµόδιοι για την ανάπτυξη και θέσπιση
προτύπων, υπάρχουν και άλλοι φορείς που εµπλέκονται µε κάποιο τρόπο στις σχετικές
διαδικασίες. Τέτοιος φορέας είναι και η ANEC, που αποτελεί την ευρωπαϊκή ένωση για το
συντονισµό της αντιπροσώπευσης των καταναλωτών στις διαδικασίες τυποποίησης. Κατά
το παρελθόν και στα πλαίσια των οµάδων εργασίας ANEC ICT Working Group and
ANEC Design for All Working Group, ο φορέας έχει απασχοληθεί µε θέµατα που
αφορούν τα ΑµεΑ, ενώ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους εξέδωσε το εγχειρίδιο µε τίτλο
«Απαιτήσεις των καταναλωτών αναφορικά µε τη θέσπιση προτύπων σχετικά µε την
Κοινωνία της Πληροφορίας»27. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ο ρόλος της οµάδας ETSI User
Group, η οποία αναλαµβάνει την επισηµοποίηση ή και επικύρωση των απόψεων των
καταναλωτών για άλλους φορείς του ETSI, µε στόχο τη βελτίωση των εργασιών του
φορέα και τη θέσπιση σχετικών προτύπων.
5.4.2.6

Σχόλιο για τις δράσεις ανάπτυξης προτύπων στην Ευρώπη

Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισµένα βασικά συµπεράσµατα για τον τρόπο λειτουργίας
των φορέων τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις αντίστοιχες διαδικασίες.
Πρώτα από όλα, γίνεται εµφανές ότι, µετά από πολύ καιρό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
φαίνεται αποφασισµένη να υποστηρίξει τη θέσπιση προτύπων που να λαµβάνουν υπόψη
τα ΑµεΑ ή να αφορούν αποκλειστικά αυτή την κατηγορία του πληθυσµού. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η διάθεση αυτή έχει εκφραστεί επανειληµµένως, τόσο µε εντολές της
Επιτροπής όσο και µε επιµέρους αποφάσεις της, αναφορικά µε σχετικά ζητήµατα.
Ωστόσο, αυτό το οποίο επίσης προκύπτει, είναι το γεγονός ότι, παρά την εκδηλωµένη
στήριξη σε επίπεδο Επιτροπής, οι υφιστάµενοι φορείς και οι µηχανισµοί τους δεν έχουν
26
27

http://www.cenorm.be/isss/Workshop/dfa/default.htm
http://www.ict.etsi.fr/DATSCG/Documents/ANEC-IT008-03.DOC
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καταφέρει να επιδείξουν σηµαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικά,
ούτε τα έργα Ε&ΤΑ έχουν αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, αλλά ούτε και οι φορείς
της Επιτροπής έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή µε τα έργα και τους φορείς
λειτουργίας τους. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι, σήµερα, να αναγνωρίζεται ευρέως η
ανάγκη θέσπισης προτύπων στο χώρο, αλλά να µην είναι γνωστό τι είδους πρότυπα
απαιτούνται, σε ποιους τοµείς, καθώς επίσης και µε ποιους τρόπους και εµπλεκόµενους
φορείς θα µπορούσαν αυτά να αναπτυχθούν.

5.4.3

H διεθνής κατάσταση στο χώρο των προτύπων προσβασιµότητας

Έχοντας αναφερθεί στην υφιστάµενη κατάσταση στην Ευρώπη και έχοντας διατυπώσει
µερικές από τις ελλείψεις, στο Κεφάλαιο αυτό εξετάζεται το θέµα σε διεθνές επίπεδο,
προκειµένου να καταδειχθούν φορείς και δραστηριότητες που εστιάζονται στην πρόσβαση
των ΑµεΑ. ∆ιεθνώς, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι αυτές που εντάσσονται
στα πλαίσια των επιτροπών:
•

ISO/TC 159

•

ISO/IEC/JTC 1/SC 35

•

ITU

•

W3C-WAI

5.4.3.1

ISO

Σε επίπεδο ∆ιεθνούς Οργανισµού Προτύπων (βλέπε International Standards Organization
– ISO), το θέµα της προσβασιµότητας είχε αποτελέσει αντικείµενο µελέτης στο παρελθόν
αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αφού η πρόταση που αρχικά είχε υποβληθεί, δεν βρήκε την
αναµενόµενη ανταπόκριση. Ωστόσο, πρόσφατα η κατάσταση άλλαξε και, όπως
παρουσιάζεται παρακάτω, σήµερα υπάρχουν οµάδες εργασίας που ασχολούνται είτε
άµεσα είτε έµµεσα µε την προσβασιµότητα συστηµάτων λογισµικού από ΑµεΑ αλλά και
µε το ευρύτερο αντικείµενο της καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας.
ISO TC 159 – ISO TS 16071
Η τεχνική οµάδα TC 159 αποτελεί το συντονιστή του προτύπου ISO 9241, το οποίο
πρόσφατα ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε στην τελική του µορφή. Αν και το συγκεκριµένο
πρότυπο δεν σχετίζεται άµεσα µε την προσβασιµότητα συστηµάτων λογισµικού από
ΑµεΑ, εντούτοις περιέχει τµήµατα τα οποία στοιχειοθετούνται από γενικές εργονοµικές
προδιαγραφές που έχουν άµεση σχέση µε πολλά θέµατα που άπτονται της
προσβασιµότητας σε συστήµατα λογισµικού. Παραδείγµατος χάριν, το µέρος 10 του
προτύπου επεξηγεί κανόνες καλού σχεδιασµού διεπαφών, ενώ το µέρος 11 αφορά την
ευχρηστία διαλογικών συστηµάτων.
Ωστόσο, το 1997 το ενδιαφέρον της οµάδος TC 159 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Προτύπων
επανήλθε στο θέµα της προσβασιµότητας συστηµάτων λογισµικού από ΑµεΑ, σε µια
προσπάθεια επέκτασης της τεχνικής ατζέντας της ίδιας οµάδας εργασίας, η οποία
προσκάλεσε αντιπροσώπους από τις Η.Π.Α, την Ευρώπη και την Ιαπωνία να
συµµετάσχουν σε συνάντηση µε στόχο τη στοιχειοθέτηση µιας πρότασης για δηµιουργία
νέου προτύπου στον τοµέα της προσβασιµότητας συστηµάτων λογισµικού. Παράγωγο
αυτής της προσπάθειας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές (technical specifications)
προσβασιµότητας συστηµάτων λογισµικού (Guidance on accessibility for humancomputer interfaces) που περιγράφονται στο ISO TS 16071 της οµάδας ISO TC 159 / SC 4
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/ WG 5. Το ISO TS 16071 και βασίζεται, σε µεγάλο βαθµό, στις προτάσεις και οδηγίες
που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των εργασιών του HFES / ANSI.
Αναφορικά µε µελλοντικές δραστηριότητες της οµάδας TC 159, αξιόλογες είναι οι
προσπάθειες που καταβάλλονται για τον εργονοµικό σχεδιασµό διεπαφών συστηµάτων και
εφαρµογών του Παγκόσµιου Ιστού (“Software ergonomics for World Wide Web user
interfaces”) αλλά και η προσπάθεια που υλοποιείται από την επιτροπή TC 159 / SC 1 /
WG 4 και έχει σκοπό να αναδείξει θέµατα που αφορούν την καθολική πρόσβαση και
ευχρηστία προϊόντων καθηµερινής χρήσης (ISO 20282 “Usability of everyday Products”).
Και οι δύο δραστηριότητες συµπεριλαµβάνουν στην τεχνική τους ατζέντα θέµατα που
άπτονται της προσβασιµότητας και του καθολικού σχεδιασµού. Ωστόσο, και οι δύο
προσπάθειες είναι ακόµη στα αρχικά τους στάδια µε αποτέλεσµα οι πληροφορίες για αυτές
να είναι ελάχιστες.
Για µια λεπτοµερή περιγραφή των περιεχοµένων και της διαδικασίας ανάπτυξης του ISO
TS 16071, ο αναγνώστης µπορεί να µελετήσει το υπό δηµοσίευση σχετικό άρθρο των
Gulliksen και Harker στο περιοδικό Universal Access in the Information Society.
ISO/IEC/JTC 1/SC 35
Η επιτροπή αυτή υποστηρίζεται από το ∆ιεθνή Οργανισµό Προτύπων (ISO) και από το
φορέα International Electrotechnical Commission (IEC). Στα πλαίσια της συγκεκριµένης
οµάδας, λειτουργεί από το 2002 η επιτροπήSC 35/WG628, η οποία ασχολείται µε διεπαφές
για ΑµεΑ. Αρχικά, η θεµατική εστίαση της επιτροπής ήταν σε εικονίδια (icons) και
σύµβολα (symbols) και στην προσβασιµότητά τους από άτοµα µε προβλήµατα όρασης και
ακοής. Συγκεκριµένα, η ατζέντα της επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε το έτος 2002 προβλέπει
τα εξής δύο θέµατα εργασίας (work items):
•

TR 19765: Survey of existing icons and symbols for elderly and disabled persons
(Επισκόπηση των χρησιµποούµενων εικονιδίων και συµβόλων, ως προς τα
ηλικιωµένα και ανάπηρα άτοµα), που θα δηµοσιευθεί υπό µορφή ISO/IEC Technical
Report Type 3.

•

TR 19766: Design requirements for icons and symbols for elderly and disabled
persons (Προδιαγραφές σχεδιαµού για εικονίδια και σύµβολα, αναφορικά µε
ηλικιωµένα και ανάπηρα άτοµα), που θα δηµοσιευθεί υπό µορφή ISO/IEC Technical
Report Type 3.

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιτροπή, εξαιτίας της πρόσφατης σύστασής της, δεν έχει
δηµοσιεύσει αποτελέσµατα. Ωστόσο, δέσµευση για συµµετοχή έχουν µέχρι σήµερα
δηλώσει οι χώρες: Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία, Ιαπωνία, Κορέα και Σουηδία.
5.4.3.2

ITU

Ο οργανισµός ITU ή International Telecommunications Union αποτελεί φορέα που
δραστηριοποιείται στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών, όπου οι κυβερνήσεις των κρατών
και ο ιδιωτικός τοµέας συντονίζουν διεθνή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες. Οι
δραστηριότητες του φορέα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµατικών περιοχών, µία από τις
οποίες αφορά την ανάπτυξη συστάσεων υπό τη µορφή προτύπων, σχετικών µε τις
τηλεπικοινωνίες. Στα πλαίσια του φορέα, ένα υφιστάµενο πρότυπο / σύσταση έχει σχέση
µε την πρόσβαση ΑµεΑ σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, το εγχειρίδιο
ITU-T F.703 “Multimedia Conversation Services” περιγράφει την έννοια ολική συνοµιλία
28

http://std.dkuug.dk/jtc1/sc35/wg6/
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(total conversation) και παρουσιάζει συστάσεις για το συνδυασµό video, κειµένου και
φωνής κατά τη συνοµιλία. Αρχικά, οι συστάσεις δηµιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση
χρηστών που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν εναλλακτικές µορφές συνοµιλίας πέρα από
αυτή της φωνής, ωστόσο απέκτησε γενικότερη ισχύ.
5.4.3.3

W3C-WAI

∆ράσεις προτυποποίησης δεν εκτελούνται µόνο σε επίπεδο εθνικών, περιφερειακών ή
διεθνών οργανισµών και φορέων, αλλά και στα πλαίσια κοινοπραξιών όπως το W3C και
µεµονωµένων οργανισµών. Συγκεκριµένα, σε επίπεδο κοινοπραξιών είναι αξιοσηµείωτη η
πρόοδος που έχει πραγµατοποιηθεί από το W3C και την οµάδα WAI και αφορά συστάσεις
προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό (βλέπε W3C-WAI29 Accessibility Guidelines).

5.5

Συµπεράσµατα

Το θέµα της προσβασιµότητας απετέλεσε αντικείµενο µελέτης και προβληµατισµού σε
οµάδες εργασίας, έµµεσα συνδεδεµένες µε την προώθηση και εφαρµογή προτύπων όπως η
Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, που το 1995 εξέδωσε κανόνες που αφορούν το
δικαίωµα των ΑµεΑ στην ισότιµη πρόσβαση, το Roundtable Committee και η επιτροπή
Public Policy Committee (USACM) του ACM των Η.Π.Α. Επίσης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει κατά καιρούς χρηµατοδοτήσει οριζόντιες δράσεις υπό τη µορφή έργων µε
σκοπό την προώθηση δράσεων προτυποποίησης σχετικά µε τον καθολικό σχεδιασµό και
τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Εκτενείς αναφορές στα έργα αυτά υπάρχουν στην
αναφορά που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την οµάδα εργασίας “Design for All and
Assistive Technologies” του CEN/ISSS µε τον γενικό τίτλο “Proposal for Standardisation
actions following a review of European RTD-work in the ICT Assistive Technologies (AT)
domain”.
Όσον αφορά την εκπροσώπηση και συνεισφορά της χώρας µας στις παραπάνω οµάδες
εργασίας και φορείς προτυποποίησης, πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτή διαφοροποιείται
ανάλογα µε το φορέα και τις διαδικασίες που κάθε φορά απαιτείται να ακολουθηθούν.
Έτσι, ενώ η χώρα µας έχει ισχυρή εκπροσώπηση και παρουσία σε κοινοπραξίες όπως το
W3C-WAI, το ίδιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις των ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων
προτυποποίησης, όπου απαιτείται η συνεισφορά µέσω εθνικών αντιπροσωπειών και
εντεταλµένων εκπροσώπων. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου η συµµετοχή είναι αυτόβουλη
και στηρίζεται στη βάση εµπειρογνωµοσύνης του φορέα, η χώρα µας έχει
αντιπροσώπευση και συµµετοχή στα πεπραγµένα. Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας
συµµετοχής είναι η εκπροσώπηση της χώρας µας στην επιτροπή Workshop on “Universal
Design and Assistive Technologies” του CEN/ISSS, στην οµάδα εργασίας “Human
factors” του ETSI, αλλά και η συµµετοχή του ΙΠ-ΙΤΕ ως προσκεκληµένου
εµπειρογνώµονα στην ηµερίδα της οµάδας ISO TC 159 / SC 4 / WG 6, το έτος 1997, στην
Ατλάντα των ΗΠΑ.
Συµπερασµατικά, η τυποποίηση (Standardization) είναι κρίσιµη για την ενσωµάτωση της
προσβασιµότητας σε στρατηγικές ICT. «Οι προδιαγραφές δεν είναι µόνο τεχνικό ζήτηµα.
Προσδιορίζουν την τεχνολογία που θα εφαρµόσει την κοινωνία της πληροφορίας και
συνεπώς τον τρόπο µέσω του οποίου η βιοµηχανία, οι χρήστες, οι καταναλωτές και οι
δηµόσιες διοικήσεις θα επωφεληθούν από αυτή.»30

29

World Wide Web Consortium - Web Accessibility Initiative (http://w3c.org/WAI/)
Commission Communication on equality of opportunity for people with disabilities: an new European
Community Strategy - COM (96) 359 Ιούλιος 1996.
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Είναι προφανές ότι το θέµα της νοµοθεσίας και αυτό της τυποποίησης συσχετίζονται. Η
νοµοθεσία θα πρέπει να δηµιουργήσει το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη
της υποστηρικτικής τεχνολογίας (assistive technology) . H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί
την αναθεώρηση της σχετικής νοµοθεσίας και των προδιαγραφών µε στόχο να
εξασφαλίσει τη συµφωνία τους µε τις αρχές της προσβασιµότητας και να επιταχύνει τις
διαδικασίες τυποποίησης. Η διαµόρφωση των προσφορών της πληροφορικής τεχνολογίας
αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση (σε αυτήν την τεχνολογία) σε άτοµα µε
αναπηρίες, στα οποία η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας, χωρίς την εκπλήρωση
πρόσθετων προϋποθέσεων, είναι αδύνατη ή µόνο σε περιορισµένο βαθµό δυνατή.31 Στην
πρόσφατη διακήρυξη των Υπουργών της Ε.Ε. που αφορά την ηλεκτρονική ένταξη
υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα θεσµικά µέτρα, τόσο σε
κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα διασφαλίζουν την αύξηση της
υιοθέτησης και εφαρµογής των WAI Guidelines (ιδίως στους διαδικτυακούς τόπους του
δηµόσιου τοµέα).32
Το πρόβληµα µε την τυποποίηση είναι ότι πρόκειται –συνήθως - για µία εθελοντική
δραστηριότητα που βασίζεται στη συναίνεση, που οργανώνεται και εκτελείται από τα
ενδιαφερόµενα µέρη, οδηγώντας στην υιοθέτηση προδιαγραφών όπου η συµµόρφωση
είναι εθελοντική. Όσον αφορά τη φύση της τυποποίησης, η Επιτροπή σηµειώνει ότι αυτή
συνιστά συνήθως µία εµπορική δραστηριότητα. Ωστόσο επίσηµες προδιαγραφές που
επικυρώνονται από δηµόσια όργανα τυποποίησης είναι σηµαντικές όταν υπάρχει ευρεία
συναίνεση ή/και χρειάζονται διεθνείς προδιαγραφές: Η διασφάλιση της προσβασιµότητας
για τα άτοµα µε αναπηρίες συνιστά µία τέτοια περίπτωση.
Η ειδική νοµοθεσία και οι προδιαγραφές µπορεί εύκολα να ξεπεραστούν ενόψει της
ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης. Από ορισµένους προτείνεται ως καλύτερη λύση που
απαντά και στο πρόβληµα της µεταβλητότητας του τεχνολογικού περιβάλλοντος ένα
συνδυασµό γενικής νοµοθεσίας που θα διατυπώνει ένα γενικό δικαίωµα (ηλεκτρονικής)
προσβασιµότητας33 ειδικής νοµοθεσίας, αυτορύθµισης και τεχνικών προδιαγραφών.34 Με
δεδοµένο ότι οι ρυθµοί παραγωγής του δικαίου υπολείπονται καταφανώς των ρυθµών της
τεχνολογικής εξέλιξης τόσο η νοµοθεσία όσο και η θέσπιση προδιαγραφών θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται από τεχνολογική ουδετερότητα ή/και από την πρόβλεψη της
επικαιροποίησής του π.χ. µέσω του δεσµευτικού προσδιορισµού χρόνου αναθεώρησης
ή/και µηχανισµού αναθεώρησης35.

31

Verordung zur Schaffung barriererfreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellunggesetz
(17.07.2002)
32
Τη λύση αυτή έχει προκρίνει η Γερµανία.
33
Βλ. το άρθρο 1 παρ. 2 του πρόσφατου ιταλικού νόµου που αναφέρεται στο «δικαίωµα της πρόσβασης στις
υπηρεσίες πληροφόρησης και τηλεµατικής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στις υπηρεσίες δηµόσιας
ωφέλειας».
34
Βλ. eAccessibility expert group, A review of legislation relevant to accessibility in Europe).
35
Για τη γενική προβληµατική βλ. Λ. Μήτρου, Το ∆ίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα 2002,
σελ. 58 επ.
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6

Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη

Η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) αποτελεί εναλλακτικό και συµπληρωµατικό
µηχανισµό προώθησης και καθιέρωσης των αρχών της καθολικής πρόσβασης και
ευχρηστίας σε σχέση µε τις προσεγγίσεις που συζητήθηκαν στα κεφάλαια 4 και 5 αυτής
της µελέτης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται
προκειµένου η Ε&ΤΑ να αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Οι προϋποθέσεις αυτές
αφορούν τόσο το περιεχόµενο της έρευνας, δηλαδή τα θεµατικά πεδία που επιλέγονται,
όσο και τον τρόπο υλοποίησης των αντίστοιχων έργων.
Όσον αφορά τα θεµατικά πεδία έρευνας, αυτά πρέπει να επιλέγονται µε τέτοιο τρόπο που
να καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες που προκύπτουν είτε από αναγνωρισµένες
απαιτήσεις της καταναλωτικής βάσης, είτε από την ανάλυση µελλοντικών προκλήσεων και
τεχνολογικών τάσεων.
Από την άλλη πλευρά, οι τρόποι υλοποίησης των έργων µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε
το θεµατικό πεδίο, την κύρια τεχνολογία που εµπλέκεται, το βαθµό ωρίµανσης και το
στάδιο εξέλιξής της, τα χαρακτηριστικά των φορέων υλοποίησης της έρευνας (π.χ., µικρή
ή µεγάλη επιχείρηση, συµπράξεις, κλπ) και να διαµορφώνονται ανάλογα µε
συγκεκριµένους στόχους, όπως η εξασφάλιση της βελτίωσης της τεχνολογικής υποδοµής,
η αύξηση της καινοτοµικής δραστηριότητας, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, η
µεταφορά της τεχνολογίας, κλπ. Παράλληλα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα
των αποτελεσµάτων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η εµβέλεια των µέτρων στήριξης
της Ε&ΤΑ σε περιφερειακό και εθνικό, ή διακλαδικό επίπεδο, καθώς και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των φορέων που καλούνται να συµµετάσχουν και να υλοποιήσουν έργα
αυτής της µορφής.
Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν αντικείµενα µελέτης του έργου και εξετάζονται στο παρόν
Κεφάλαιο. Συγκεκριµένα, δίνεται έµφαση τόσο στα γνωστικά αντικείµενα που
καλλιεργούν, υποστηρίζουν ή συνδέονται µε την καθολική πρόσβαση σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (π.χ., υποστηρικτικές τεχνολογίες, προσβασιµότητα
διαδικτύου, µέθοδοι αλληλεπίδρασης, τεχνικές οδηγίες, κλπ), όσο και στα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη και τεκµηρίωση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας στο
χώρο. Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τις συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές
και την πολιτική Ε&ΤΑ, το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει και µια χαρτογράφηση της
ελληνικής πραγµατικότητας στον τοµέα, επικεντρώνοντας µεταξύ άλλων στα παρακάτω:
•

Το είδος της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που συντελείται στη χώρα µας

•

Το είδος των φορέων που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις

•

Το είδος και τη νοµική µορφή των φορέων που χρηµατοδοτούν έργα Ε&ΤΑ

•

Τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή εµπλέκονται στα έργα Ε&ΤΑ

•

Τις κατηγορίες προϊόντων λογισµικού που παράγονται

•

Τους τρόπους αξιοποίησης των προϊόντων αυτών τόσο από τους κατασκευαστές όσο
και από τους τελικούς χρήστες

•

Το ρόλο και τη συµµετοχή των τελικών χρηστών στη διαµόρφωση των
αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ.

Για τη συλλογή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε στα
πλαίσια της παρούσας µελέτης ερωτηµατολόγιο το οποίο είχε ως κύριο στόχο να
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καταγράψει τις δραστηριότητες Ε&ΤΑ που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στη
χώρα µας, και να σκιαγραφήσει τόσο τα χαρακτηριστικά τους όσο και τα αποτελέσµατά
τους αναφορικά µε τις διάφορες πτυχές της καθολικής πρόσβασης και της σχεδίασης για
όλους σε προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής. Τα συνθετικά αποτελέσµατα από την
παραπάνω έρευνα παρουσιάζονται τµηµατικά στο παρόν Κεφάλαιο.

6.1

Η Ε&ΤΑ ως µηχανισµός παρέµβασης

Παραδοσιακά η Ε&ΤΑ απετέλεσε µηχανισµό προώθησης τεχνολογικών αλλαγών σε
επίπεδο φορέων ή κλάδων της βιοµηχανίας, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την
ανάπτυξη, ενσωµάτωση και υιοθέτηση τεχνολογιών υψηλού κινδύνου ή ρίσκου αποτυχίας
. Η Εικόνα 9 συνοψίζει τον τρόπο ανάπτυξης µιας τεχνολογίας από το εµβρυακό στάδιο
(στο οποίο αποτελεί αντικείµενο βασικής έρευνας και ανάπτυξης), µέχρις την ωρίµανση
και ενσωµάτωσή της σε εµπορικά διαθέσιµα προϊόντα και υπηρεσίες. Το σχήµα επίσης
καταδεικνύει ορισµένα εναλλακτικά µοντέλα ή µηχανισµούς παρέµβασης ανάλογα µε τη
φάση στην οποία βρίσκεται η τεχνολογία.
Βαθµός
κινδύνου

Συµπράξεις
ερευνητικών
φορέων

Έρευνα βάση µοντέλου
επιµερισµού κόστους
(π.χ. συµπράξεις
εταιρειών – κράτους)

Ri

Βιοµηχανικές
κοινοπραξίες

R

Βασική έρευνα
15 χρόνια
πριν

10 χρόνια
πριν

Κεφάλαιο µακροπρόθεσµων
& επισφαλών επενδύσεων

Rj
Τεχνολογική
έρευνα

Εφαρµοσµένη
τεχνολογική
έρευνα & ανάπτυξη
5 χρόνια
πριν

Ενσωµάτωση
σε εµπορικά
διαθέσιµα προϊόντα

Εικόνα 9: Στάδια ανάπτυξης µιας νέας τεχνολογίας

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές φορές κάποια τεχνολογία δεν φτάνει ποτέ ή καθυστερεί
να φθάσει τον επιθυµητό βαθµό ωρίµανσης προκειµένου να αποτελέσει τη βάση νέων
προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, υπάρχουν ώριµες τεχνολογίες οι οποίες για διάφορους
λόγους δεν αξιοποιούνται στο έπακρο, ή αργούν να ενσωµατωθούν σε προϊόντα και
υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα καθυστέρησης στην αξιοποίηση µιας ώριµης
τεχνολογίας είναι η περίπτωση των transistors και η χρήση τους για την παραγωγή
ακουστικών βοηθηµάτων, που χρειάστηκε περίπου µισός αιώνας για να πραγµατοποιηθεί.
Υπό αυτό το πρίσµα, γίνεται κατανοητό ότι ο βαθµός κινδύνου (ή πιθανότητα αποτυχίας)
µιας τεχνολογίας είναι µεν άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη φάση ανάπτυξής της, ωστόσο δεν
µηδενίζεται ακόµη και όταν η τεχνολογία είναι σχετικά ώριµη µιας και η εν δυνάµει χρήση
της µπορεί να αλλάξει.
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Ένα άλλο στοιχείο της Εικόνα 9 συνίσταται στο γεγονός ότι οι µηχανισµοί Ε&ΤΑ
µεταβάλλονται ανάλογα µε τη φάση (ανάπτυξης – ωρίµανσης – εξέλιξης) στην οποία
βρίσκεται µια τεχνολογία. Έτσι στη φάση της βασικής έρευνας, που αποτελεί το στάδιο
όπου αναπτύσσεται η βασική γνώση αναφορικά µε την τεχνολογία και η οποία
συνδυάζεται µε υψηλό βαθµό κινδύνου, ο κατεξοχήν κατάλληλος µηχανισµός είναι η
χρηµατοδότηση συµπράξεων ερευνητικών φορέων. Ο στόχος στη φάση αυτή είναι η
ανάπτυξη γνώσης µέσω βασικής έρευνας και η επίδειξη και ανάδειξη της δυνατότητας
επίτευξης ή υλοποίησης της τεχνολογίας (technological feasibility), υπό τη µορφή
παραδειγµάτων ή έργων επίδειξης. Τα αποτελέσµατα της φάσης αυτής είναι κυρίως
θεωρητικά, ενώ η κατοχύρωσή τους πραγµατοποιείται µέσω δηµοσιεύσεων σε περιοδικά
και συνέδρια ή µέσω αίτησης για κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας (πατέντα), όπου αυτό
κρίνεται κατάλληλο.
Κατά το στάδιο της τεχνολογικής έρευνας, που µπορεί να ακολουθεί ή να επικαλύπτει εν
µέρει το στάδιο της βασικής έρευνας, οι µηχανισµοί Ε&ΤΑ βασίζονται στο µοντέλο
επιµερισµού του κόστους (συγχρηµατοδοτούµενα έργα). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα
αυτής της κατηγορίας µηχανισµών είναι οι συµπράξεις εταιριών µε κρατικούς φορείς
χρηµατοδότησης και η σύσταση βιοµηχανικών κοινοπραξιών. Και στις δύο αυτές
περιπτώσεις, ο στόχος είναι η αύξηση της καινοτοµικής δραστηριότητας των µελών και η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα µοντέλα επιµερισµού του κόστους ποικίλουν όσον
αφορά το βαθµό χρηµατοδότησης της έρευνας, το ποσοστό και το είδος των ιδίων
κεφαλαίων που πρέπει να καταβάλουν οι ανάδοχοι ή οι εταίροι, κλπ.
Το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης µιας τεχνολογίας είναι αυτό της εφαρµοσµένης
τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης. Στη φάση αυτή η τεχνολογία ενσωµατώνεται σε
συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες που είτε είναι νέα είτε βελτιώνουν υπάρχοντα
προϊόντα ή γραµµές παραγωγής. Οι µηχανισµοί υλοποίησης τέτοιων έργων διαφέρουν
ριζικά από τους µηχανισµούς των προηγούµενων φάσεων µιας και αφορούν
συγκεκριµένες δράσεις, επιχειρήσεις και προϊόντα. Συνήθως, στην περίπτωση αυτή η
παρέµβαση του κράτους περιορίζεται στο να θεσπίσει το πλαίσιο υλοποίησης των έργων,
και σπανιότερα στο να χρηµατοδοτήσει τα συγκεκριµένα έργα, εκτός εάν αυτά
αξιολογηθούν ως κοινής ωφέλειας (π.χ., εκπαιδευτικό λογισµικό που πρόκειται να
διανεµηθεί σε δηµόσιους οργανισµούς εκπαίδευσης).

6.2

Προσεγγίσεις Ε&ΤΑ

Έχοντας αναλύσει τις βασικές πτυχές Ε&ΤΑ όσον αφορά τις φάσεις από τις οποίες
συνίσταται και τους µηχανισµούς παρέµβασης ανά φάση, το τµήµα αυτό του κεφαλαίου
θα εξετάσει την συνεισφορά της Ε&ΤΑ ως µοντέλου προώθησης και καθιέρωσης των
αρχών της καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας. Συγκεκριµένα, θα εξεταστούν επιµέρους
θεµατικά πεδία, όπως υποστηρικτικές τεχνολογίες, καθολική σχεδίαση, µέθοδοι
αλληλεπίδρασης ανθρώπου-µηχανής, τεχνικές οδηγίες, κλπ, που κατά το παρελθόν έχουν
αποτελέσει κύρια αντικείµενα Ε&ΤΑ σε Ευρωπαϊκό κα διεθνές επίπεδο.

6.2.1

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και ανοικτές αρχιτεκτονικές

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η Ε&ΤΑ στον τοµέα των υποστηρικτικών τεχνολογιών είχε
εστιαστεί στην ανάπτυξη και παραγωγή δυο κυρίως κατηγοριών τεχνολογιών οι οποίες
είναι άµεσα συσχετιζόµενες µε το σκοπό και την εµβέλεια της παρούσας µελέτης, αυτής
των εδικών περιφερειακών συσκευών εισόδου / εξόδου και αυτής των εργαλείων και
εφαρµογών λογισµικού. Η πρώτη κατηγορία έχει αποφέρει ένα πλήθος περιφερειακών
συσκευών που είναι ευρέως διαθέσιµες στο εµπόριο και οι οποίες εξυπηρετούν
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διαφορετικές ανάγκες πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήµατα, εφαρµογές και υπηρεσίες.
Η δεύτερη προσέφερε εξειδικευµένες µεθόδους υλοποίησης προσβάσιµων διεπαφών και
εφαρµογών για συγκεκριµένες οµάδες ΑµεΑ.
6.2.1.1

Ειδικές περιφερειακές συσκευές

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τόσο υλικό πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, όσο και τεχνικές αλληλεπίδρασης που συνήθως ενσωµατώνονται στις
συσκευές ως χαµηλού επιπέδου (low-level) λογισµικό ή βιβλιοθήκες. Ενδεικτικές
κατηγορίες περιφερειακών συσκευών καθώς και των σχετικών αλληλεπιδραστικών
τεχνικών περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ.
6.2.1.2

Προσβασιµότητα σε γραφικά περιβάλλοντα χρήσης - Το παράδειγµα των
Windows

Τη δεκαετία του ’90, παράλληλα µε την ανάπτυξη ειδικών περιφερειακών συσκευών,
σηµαντικό µέρος της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εστιάστηκε στην ανάπτυξη
ανοικτών αρχιτεκτονικών οι οποίες θα µπορούσαν να ενσωµατώνουν και να αξιοποιούν
τεχνικά βοηθήµατα και τεχνολογίες µε τρόπο αξιόπιστο και τυποποιηµένο. Αρχικά, τα
αποτελέσµατα τέτοιων προσπαθειών ενσωµατώθηκαν σε διαφόρων ειδών τεχνολογικά
εργαλεία και εφαρµογές, πολλά από τα οποία έγιναν διαθέσιµα και εµπορικά, ενώ
αργότερα η αποκτηθείσα τεχνογνωσία αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης νέων τεχνολογικών
υποδοµών στις οποίες στηρίζονται σηµερινές εκδόσεις λειτουργικών συστηµάτων όπως
των Windows.
Έτσι παραδείγµατος χάριν για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας στο περιβάλλον των
Windows και στις σχετικές εφαρµογές αναπτύχθηκαν διάφορα βοηθήµατα, υπηρεσίες και
ρυθµίσεις που προσφέρονται από τη Microsoft και που είναι είτε ενσωµατωµένες στα
προγράµµατα λογισµικού που είτε εγκαθίστανται αρχικά στον υπολογιστή, είτε µπορούν
να προστεθούν αργότερα. Συγκεκριµένα:
•

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η επιλογή “zoom” για µεγέθυνση κειµένων και φύλλων
εργασίας στην οθόνη µέχρι 500%.

•

Τα κουµπιά στις µπάρες εργασίας µπορούν να εµφανιστούν σε µεγάλο µέγεθος (µια
µόνο διαβάθµιση µεγαλύτερου µεγέθους είναι διαθέσιµη).

•

Οι µπάρες εργασίας µπορούν να διαµορφωθούν, ανάλογα µε τον τρόπο που δουλεύει
ο χρήστης. Μπορούν, επίσης, να δηµιουργηθούν καινούργιες µπάρες εργασίας µε τις
εντολές και λειτουργίες που χρησιµοποιεί πιο συχνά ο χρήστης.

•

Τα µενού µπορούν να διαµορφωθούν προσθέτοντας καινούργια κουµπιά,
αφαιρώντας λειτουργίες που ήδη υπάρχουν και διαµορφώνοντας τα µενού έτσι ώστε
να εµφανίζονται οι εντολές και λειτουργίες κατά σειρά συχνότητας χρήσης.

•

Αν ο χρήστης χρησιµοποιεί τη συσκευή Microsoft IntelliMouse Pointing Device,
µπορεί να κινηθεί µέσα σε κείµενο σε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου και να
εκτελέσει µεγέθυνση (zoom) απευθείας από το ποντίκι. Επιπλέον, µε ένα και µόνο
"κλικ" µπορεί κανείς να µετακινεί το δείκτη του ποντικιού στο τέλος του αρχείου
χωρίς να χρησιµοποιήσει άλλα πλήκτρα.

Επιλογές Προσβασιµότητας στα Windows 95 και Windows 98
Στις εκδόσεις Windows 95 και Windows 98 παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των
επιλογών πρόσβασης και αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα, µε το Windows MouseKeys,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το αριθµητικό πληκτρολόγιο (numeric keypad) για την κίνηση
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του δείκτη του ποντικιού. Συνοπτικά, οι “Επιλογές Προσβασιµότητας” (‘Accessibility
Options’) των Windows είναι οι εξής:
•

∆υνατότητα πληκτρολόγησης των συνδυασµών µε SHIFT, CONTROL, και ALT µε
ένα δάκτυλο.

•

∆υνατότητα αντιµετώπισης πατήµατος πλήκτρων κατά λάθος.

•

Ρύθµιση της συχνότητας µε την οποία επαναλαµβάνεται ένας χαρακτήρας, όταν ο
χρήστης πατάει συνέχεια ένα πλήκτρο, ή διακοπή της επανάληψης εµφάνισης
χαρακτήρα.

•

Έλεγχος του δείκτη ποντικιού από το πληκτρολόγιο.

•

Έλεγχος πληκτρολογίου και ποντικιού χρησιµοποιώντας εναλλακτική συσκευή
εισόδου.

•

Οπτική ειδοποίηση όταν ακούγεται ένας ήχος από τον υπολογιστή.

Για όσους έχουν δυσκολίες στη χρήση του πληκτρολογίου τύπου QWERTY µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ο τύπος Dvorak (Dvorak layout). Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι
χειρισµού ενός πληκτρολογίου τύπου Dvorak, ανάλογα µε την ικανότητα των χρηστών να
χρησιµοποιούν και τα δύο χέρια, µόνο το αριστερό χέρι ή µόνο το δεξί χέρι. Ωστόσο, για
την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων απαιτείται η αγορά κάποιου ειδικού εξοπλισµού.
Τέλος, οι ευκολίες αυτές και το αν είναι ενσωµατωµένες µε το σύστηµα ή αν πρέπει να
εγκατασταθούν ξεχωριστά, εξαρτάται από την έκδοση του λειτουργικού συστήµατος που
χρησιµοποιείται.
Επιλογές Προσβασιµότητας στα Windows XP
Το περιβάλλον των Windows XP µπορεί να προσαρµοστεί σε διαφορετικούς χρήστες και
σε διαφορετικές απαιτήσεις. Οι χρήστες που χρειάζονται βοήθεια στη χρήση των Windows
XP έχουν τη δυνατότητα µέσω των Επιλογών Προσβασιµότητας να προσαρµόσουν το
περιβάλλον εργασίας σύµφωνα µε τις δικές τους απαιτήσεις. Οι επιλογές αυτές, ανάλογα
µε τις αναπηρίες που εξυπηρετούν, διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες για χρήστες µε
κινητικές αναπηρίες, µε αναπηρίες ακοής και µε αναπηρίες της όρασης.
Οι Επιλογές Προσβασιµότητας για τους χρήστες µε κινητικές αναπηρίες εστιάζονται στην
ικανότητα του χρήστη να χρησιµοποιεί το πληκτρολόγιο και να χειρίζεται το ποντίκι. Οι
χρήστες µε ακουστικές και οπτικές αναπηρίες διευκολύνονται από τις αντίστοιχες
λειτουργίες απεικόνισης και ήχου των Windows XP. Αν και οι επιλογές αυτές καθ’ αυτές
βοηθούν ουσιαστικά, δεν µπορούν να αναπληρώσουν το ειδικά σχεδιασµένο λογισµικό και
εξοπλισµό για τις πολλές διαφορετικές απαιτήσεις καθηµερινής χρήσης από τα άτοµα
αυτά. Για παράδειγµα, αν και τα Windows XP µπορούν να διαβάσουν το περιεχόµενο
ενός απεικονιζόµενου παραθύρου, δεν έχουν τις δυνατότητες ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος αναγνώστη οθόνης.
Ρυθµίσεις Πληκτρολογίου
Οι επιλογές για τις ρυθµίσεις του πληκτρολογίου απευθύνονται κυρίως σε χρήστες µε
κινητικές ή οπτικές αναπηρίες. Για όσους έχουν δυσκολία να πιέζουν διαφορετικά
πλήκτρα ταυτόχρονα, τα Ασύγχρονα Πλήκτρα (StickyKeys) παρέχουν τη δυνατότητα για
πολλαπλούς συνδυασµούς πλήκτρων, όπως το Ctrl+Alt+Del, πατώντας µόνο ένα πλήκτρο.
επίσης, µε τη χρήση των βοηθητικών πλήκτρων Fi (FilterKeys) του πληκτρολογίου
αποφεύγονται σύντοµες ή επαναλαµβανόµενες πληκτρολογήσεις. Ο χρόνος επανάληψης
µεταξύ δύο πληκτρολογήσεων µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί ανάλογα µε την ικανότητα
πληκτρολόγησης και το βαθµό κινητικού ελέγχου του κάθε χρήστη.
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Όταν ενεργοποιείται η Εναλλαγή Πλήκτρων (ToggleKeys), παράγονται εναλλασσόµενα
υψηλοί και χαµηλοί τόνοι, όταν πιέζονται τα πλήκτρα Caps Lock, NumLock, και Scroll
Lock. Ο χρήστης µε οπτική αναπηρία, ακούει ένα υψηλό τόνο όταν ενεργοποιείται αυτή η
επιλογή και το πληκτρολόγιο LED είναι αναµµένο, ενώ ακούει ένα χαµηλό τόνο, όταν η
επιλογή αυτή απενεργοποιείται.
Ρυθµίσεις Ήχου
Η επιλογή Ρυθµίσεις Ήχου, αφορά συγκεκριµένα τις ανάγκες των ατόµων µε ακουστικές
αναπηρίες. Επειδή πολλές εφαρµογές που περιλαµβάνουν Windows XP ειδοποιούν το
χρήστη µόνο µέσω ήχου, οι επιλογές αυτές αναγκάζουν το περιβάλλον χρήσης να
ενεργοποιήσει την οπτική αναπαράσταση του ήχου για τα άτοµα µε ακουστικές αναπηρίες.
Η λειτουργία Ένδειξη Ήχου (SoundSentry) προειδοποιεί µε οπτικό τρόπο όταν ο
υπολογιστής παράγει ήχο. Η λειτουργία Λεζάντες (ShowSounds) δίνει στα προγράµµατα
εφαρµογών την εντολή, όταν ένα πρόγραµµα παράγει οµιλία και ήχους να δίνεται κάποια
οπτική ένδειξη της πληροφορίας που παρέχεται. Οι δύο παραπάνω επιλογές, όταν
χρησιµοποιούνται µαζί, µπορεί να παρέχουν στο χρήστη µία ακριβή εικόνα για το τι
πραγµατικά συµβαίνει στο σύστηµα.
Ρυθµίσεις Οθόνης
Αυτές οι επιλογές προσβασιµότητας αφορούν τα άτοµα µε διαταραχές όρασης,
ενισχύοντας την αναγνωσιµότητα του περιβάλλοντος της επιφάνειας εργασίας. Η επιλογή
ενός από τα διαθέσιµα Σχήµατα Παρουσίασης, αλλάζει το χρώµα του φόντου και των
παρουσιαζόµενων χαρακτήρων, καθώς και το µέγεθος της γραµµατοσειράς. Ένα νέο
χαρακτηριστικό για τα Windows XP είναι οι Επιλογές ∆ροµέα, που βοηθά τους χρήστες
να εντοπίζουν και να ακολουθούν το δροµέα στις εφαρµογές. Για τα σχήµατα
παρουσίασης, το λευκό κείµενο σε µαύρο φόντο είναι η προεπιλογή. Μερικές ακόµη
επιλογές που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης είναι µαύρο κείµενο σε λευκό φόντο, κίτρινο
κείµενο σε µαύρο φόντο καθώς και η δυνατότητα για κατά παραγγελία σχήµατα µε
επιλογή των χρωµάτων φόντου και γραµµατοσειράς Οι Επιλογές ∆ροµέα επηρεάζουν τον
τρόπο µε τον οποίο ο δροµέας παρουσιάζεται στις εφαρµογές. Χρήστες που έχουν
πρόβληµα στον εντοπισµό του δροµέα σε πρόσφατα απεικονιζόµενο παράθυρο θα πρέπει
να ρυθµίζουν τη συχνότητα αναβο-σβησίµατος χαµηλότερα και να ρυθµίσουν το πλάτος
του δροµέα. Οι αλλαγές που γίνονται εµφανίζονται όπως ακριβώς έχουν γίνει.
Ρυθµίσεις Ποντικιού
Τα Πλήκτρα Ποντικιού (MouseKeys) επιτρέπουν τον έλεγχο του δείκτη ποντικιού µε την
αριθµοπινακίδα (numeric keypad). Όπως και για το εικονίδιο Ποντικιού από τον Πίνακα
Ελέγχου, ο χρήστης έχει ευελιξία επιλογών για τις ρυθµίσεις των Πλήκτρων Ποντικιού.
Αυτές οι ρυθµίσεις παρέχουν την δυνατότητα διαχείρισης του τρόπου λειτουργίας, της
ταχύτητας στάσης και επιτάχυνσης του δείκτη ποντικιού καθώς και την κατάσταση του
πλήκτρου Num Lock όταν ενεργοποιούνται τα Πλήκτρα Ποντικιού. Ένα προβλέψιµο
περιβάλλον µπορεί να διαχειριστεί ευκολότερα και για αυτό στα Windows XP ο χρήστης
µπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλάζοντας τα πλήκτρα Μητρώου ώστε να
έχει αλφαριθµητικές τιµές 0 για να απενεργοποιείται το πλήκτρο NumLock ως
προεπιλογή, ή να έχει αλφαριθµητικές τιµές 2 για να ενεργοποιείται.
Γενικές Ρυθµίσεις
Οι Γενικές Ρυθµίσεις είναι µια συλλογή καθολικά αποδεκτών διαχειριστικών και
εξειδικευµένων επιλογών που δεν εντάσσονται σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες
ρυθµίσεων. Οι επιλογές για την ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και επανεκκίνηση των
Επιλογών Προσβασιµότητας και για την παρουσίαση µηνυµάτων και ανακοινώσεων και
βοηθούν τους διαχειριστές των σταθµών εργασίας στη διαχείριση του τρόπου λειτουργίας
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του από έναν ή περισσότερους χρήστες. Με τη βοήθεια των ρυθµίσεων αυτών ο
διαχειριστής αποφασίζει αν όλοι οι χρήστες του συγκεκριµένου σταθµού εργασίας θα
χρησιµοποιήσουν τις Επιλογές Προσβασιµότητας, ή µόνο ο χρήστης που είναι
συνδεδεµένος. Αυτό θα µπορούσε να είναι πολύ χρήσιµο στη διαχείριση του τρόπου
λειτουργίας ενός σταθµού εργασίας που χρησιµοποιείται παράλληλα από διαφορετικούς
χρήστες µε διαφορετικές απαιτήσεις προσβασιµότητας, ή µεταξύ χρηστών µε ή χωρίς
αναπηρία.
Η επιλογή της λειτουργίας SerialKeys είναι σηµαντική για την εγκατάσταση και χρήση
συσκευών εισόδου που αφορούν συγκεκριµένες κινητικές αναπηρίες. Η λειτουργία
SerialKeys χρησιµοποιείται από βοηθήµατα προσβασιµότητας αντί του συµβατικού
πληκτρολογίου ή του ποντικιού. Για τους χρήστες υπάρχουν επαυξηµένα και εναλλακτικά
βοηθήµατα διαπροσωπικής επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται στη σειριακή θύρα του
υπολογιστή. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σχεδίασης ενός υπολογιστή, οι συνήθεις
συσκευές εισόδου είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, οπότε η σύνδεση ενός
βοηθήµατος διαπροσωπικής επικοινωνίας στη σειριακή θύρα του υπολογιστή δεν αρκεί
για να χρησιµοποιήσει ο χρήστης µε κινητική αναπηρία τον υπολογιστή. Το λογισµικό της
λειτουργίας SerialKeys επιτρέπει σε ένα βοήθηµα διαπροσωπικής επικοινωνίας να
συνδεθεί µέσα από τη σειριακή θύρα του υπολογιστή και να µεταφράσει τα δεδοµένα που
λαµβάνει ως ενέργειες του πληκτρολογίου ή του ποντικιού. Για να συνεργαστεί σωστά το
λογισµικό SerialKeys µε ένα επαυξηµένο και εναλλακτικό βοήθηµα διαπροσωπικής
επικοινωνίας, απαιτείται η εγκατάσταση σειριακής θύρας επικοινωνίας (COM port) στην
οποία συνδέεται το βοήθηµα, καθώς και ο καθορισµός της ταχύτητας µε την οποία θα
λειτουργεί.
Άλλες Επιλογές Προσβασιµότητας
Άλλες Επιλογές Προσβασιµότητας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα από την
Προβολή Κατηγορίας του Πίνακα Ελέγχου είναι ο Μεγεθυντής και το Πληκτρολόγιο
Οθόνης. Ο Μεγεθυντής µεγεθύνει τµήµα της επιφάνειας εργασίας για τα άτοµα µε
διαταραχές όρασης. Επίσης, µία µεγάλη οθόνη µε την κατάλληλη ανάλυση θα
εξυπηρετούσε καλύτερα το χρήστη σε καθηµερινή βάση. Το Πληκτρολόγιο Οθόνης όταν
ενεργοποιείται, εµφανίζεται πάντα στο επάνω µέρος των παραθύρων και, όπως λέει και το
µήνυµα, παρέχει ένα χαµηλό επίπεδο λειτουργικότητας για χρήστες µε κινητικές
αναπηρίες. Οι χρήστες αυτοί εξυπηρετούνται καλύτερα µε µία εξειδικευµένη συσκευή
εισόδου τύπου SerialKeys για καθηµερινή χρήση.
6.2.1.3

Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό

Με την ευρεία και ταχύτατη διάχυση του διαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού, το θέµα
της προσβασιµότητας των ΑµεΑ επανήλθε στο προσκήνιο, αφού τα βασικά εργαλεία
αξιοποίησης από τους χρήστες (π.χ., εφαρµογές πλοήγησης) και τεχνολογίες ανάπτυξης
(π.χ., scripting languages) των νέων υπηρεσιών δεν υποστήριζαν ικανοποιητικά την
προσβασιµότητα από ΑµεΑ.
Σήµερα, τα διαθέσιµα συστήµατα πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό προσβάσιµα από
άτοµα µε αναπηρίες απευθύνονται κυρίως σε χρήστες µε αναπηρίες όρασης, κινητικά
προβλήµατα, και σε χαµηλότερο βαθµό σε χρήστες µε άλλες ή πολλαπλές αναπηρίες.
Όσον αφορά την υποστήριξη νέων τεχνολογιών, οι διαθέσιµες προσβάσιµες εφαρµογές
συχνά δεν υποστηρίζουν όλες τις επεκτάσεις της ∆υναµικής HTML (DHTML), ή τα νέα
χαρακτηριστικά προσβασιµότητας που εισήχθησαν στην έκδοση 4.0 της HTML. Επιπλέον,
κριτήρια προσβασιµότητας όπως τα User Agent Accessibility Guidelines του W3C ή τα
U.S. 508 Guidelines συνήθως δεν υιοθετούνται στο σύνολό τους. Στο Παράρτηµα III
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γίνεται αναφορά σε µερικές δηµοφιλείς εφαρµογές πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό που
συµπεριλαµβάνουν χαρακτηριστικά προσβασιµότητας από ΑµεΑ.
6.2.1.4

Προϊόντα διαθέσιµα στην Ελλάδα

Από τα προϊόντα που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες, πολύ λίγα είναι αυτά τα
οποία είναι σήµερα διαθέσιµα στην Ελλάδα, καταδεικνύοντας ότι ο κλάδος
υποστηρικτικής τεχνολογίας στη χώρα µας δεν υπολείπεται µόνο στην ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών αλλά και στο βαθµό υιοθέτησης τεχνολογίας. Μια ενδεικτική καταγραφή του
τι είναι σήµερα διαθέσιµο στη χώρα µας παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙV. Πρέπει να
σηµειωθεί ωστόσο ότι η καταγραφή αυτή δεν διεκδικεί πληρότητα, αφού παρουσιάζονται
µόνο προϊόντα και υπηρεσίες που διαφηµίζονται µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Ωστόσο,
θεωρείται ότι δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα.
Από την καταγραφή αυτή των προϊόντων προκύπτουν αρκετά και ουσιαστικά
συµπεράσµατα. Πρώτα από όλα, παρατηρείται η έµφαση σε συγκεκριµένες κατηγορίες
προϊόντων για ειδικά καθήκοντα και πεδία εφαρµογής, όπως, παραδείγµατος χάρη,
δραστηριότητες γραφείου, εκπαιδευτικό λογισµικό, κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, τα
τεχνικά βοηθήµατα που είναι διαθέσιµα είναι το αποτέλεσµα ξεχωριστής παραγωγής από
εγχώριους κατασκευαστές, και προορίζονται για συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών. Άρα
δεν µπορούν να διεκδικήσουν επιτυχώς το χαρακτηρισµό «καθολικά προσβάσιµα».
Ένα δεύτερο συµπέρασµα που εξάγεται είναι η έλλειψη εργαλείων ανάπτυξης
προσβάσιµων εφαρµογών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που αφορούν κυρίως την
προσβασιµότητα τυφλών ή ατόµων µε προβλήµατα οµιλίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι τα εργαλεία αυτά κατασκευάστηκαν κυρίως από
ερευνητικά ιδρύµατα στα πλαίσια συµµετοχής και υλοποίησης έργων έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εργαλείων της κατηγορίας αυτής
είναι οι συνθέτες οµιλίας που πρόσφατα αναπτύχθηκαν και έγιναν διαθέσιµοι και
εµπορικά.
Για τους κατασκευαστές των παραπάνω τεχνικών βοηθηµάτων πρέπει να σηµειωθεί ότι
είναι κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή ερευνητικά ιδρύµατα. Σε ορισµένες µάλιστα
περιπτώσεις οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις εµπορεύονται τεχνολογίες ή προϊόντα που
αναπτύχθηκαν από τρίτους (π.χ., ερευνητικά ιδρύµατα) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Επίσης, από τα προφίλ των κατασκευαστών εξάγεται το συµπέρασµα ότι στην πλειοψηφία
τους δεν ασχολούνται αποκλειστικά και µόνο µε την παραγωγή τεχνικών βοηθηµάτων
αλλά εµπλέκονται και σε άλλους κλάδους της βιοµηχανίας, προσπαθώντας να
εξασφαλίζουν τεχνολογική συµπληρωµατικότητα µεταξύ των προϊόντων που παράγονται
και αποσκοπούν στο ευρύ κοινό και αυτών που αποσκοπούν σε ΑµεΑ.

6.2.2

Τεχνικές οδηγίες

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι προσπάθειες απόδοσης της υπάρχουσας
τεχνογνωσίας αναφορικά µε την προσβασιµότητα συστηµάτων λογισµικού, υπό την µορφή
σχεδιαστικών κανόνων, οδηγιών και συστάσεων. Αν και στο παρελθόν οι τεχνικές οδηγίες
προσβασιµότητας αποτελούσαν αντικείµενο ενασχόλησης σε επίπεδο µεµονωµένων
φορέων, πρόσφατα, και συγκεκριµένα προς το τέλος της δεκαετίας του ’90, υπήρξε
προσπάθεια σύγκλισης σε επίπεδο τόσο Ευρωπαϊκό όσο και διεθνές. Προς αυτή την
κατεύθυνση είναι ενδεικτικές οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν και συνεχίζουν να
καταβάλλονται σε επίπεδο φορέων τυποποίησης όπως του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Προτύπων (ISO) και του CEN/CENELEC, βιοµηχανικών κοινοπραξιών όπως το W3C
αλλά και εθνικών φορέων όπως οι BSI στη Μεγάλη Βρετανία, ANSI στις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής και DIN στη Γερµανία.
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Γενικά, οι διαθέσιµες τεχνικές οδηγίες προσβασιµότητας για τη σχεδίαση λογισµικών
συστηµάτων ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
•

Κανόνες (ή αρχές) προσβασιµότητας που αφορούν την οριοθέτηση γενικών
καθολικά αποδεκτών κριτηρίων (ή ποιοτικών χαρακτηριστικών)

•

Προδιαγραφές και συστάσεις που αφορούν τον εργονοµικό σχεδιασµό συστηµάτων
λογισµικού

•

Οδηγίες προσβασιµότητας που αφορούν συγκεκριµένα περιβάλλοντα χρήσης,
λειτουργικά συστήµατα και πλατφόρµες ανάπτυξης λογισµικού (π.χ., γραφικά
περιβάλλοντα όπως Windows, τεχνολογίες του διαδικτύου και του Παγκόσµιου
Ιστού)

Στην πρώτη περίπτωση των γενικών κανόνων εντάσσονται οι προσπάθειες που
επιδιώκουν να προσδιορίσουν την προσβασιµότητα ή την καθολική πρόσβαση σε σχέση
µε γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά λογισµικών συστηµάτων όπως η ευχρηστία, η
προσαρµοστικότητα, η επεκτασιµότητα, κλπ. Οι προσπάθειες αυτές αν και ακόµη δεν
έχουν ευδοκιµήσει στο να καταγράψουν µια γενικά αποδεκτή ταξινόµηση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της καθολικής πρόσβασης για τεχνολογίες της ΚτΠ, στηρίζονται κατά
κύριο λόγο στις αρχές του καθολικού σχεδιασµού όπως έχουν διατυπωθεί από άλλες
σχεδιαστικές κοινότητες (π.χ., αρχιτέκτονες, µηχανικούς).
Η δεύτερη κατηγορία τεχνικών οδηγιών που αφορούν προδιαγραφές και κριτήρια
εργονοµικού σχεδιασµού απορρέει από τις προσπάθειες ήδη υφιστάµενων οµάδων
προτυποποίησης είτε να εντάξουν την «προσβασιµότητα» ή θέµατα προσβασιµότητας
στην ατζέντα µελέτης τους, είτε να επεκτείνουν την ατζέντα κατά τρόπο τέτοιο που να
µπορεί να προσδιορίσει την προσβασιµότητα ενός λογισµικού συστήµατος από τη σκοπιά
του εργονοµικού σχεδιασµού. Ενδεικτικά σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι προσπάθειες
προτυποποίησης και τυποποίησης που έχουν ασχοληθεί µε το ζήτηµα της
προσβασιµότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Η βασική διαφορά µεταξύ
τέτοιων προδιαγραφών και των κανόνων που ανήκουν στην προηγούµενη κατηγορία είναι
η εις βάθος µελέτη των απαιτήσεων προσβασιµότητας συγκεκριµένων οµάδων ΑµεΑ και η
κωδικοποίηση τους υπό τη µορφή χαρακτηριστικών που θα πρέπει να υποστηρίζονται από
ένα λογισµικό σύστηµα.
Τέλος, η τελευταία κατηγορία αφορά συγκεκριµένες οδηγίες προσβασιµότητας σχετικές
µε συγκεκριµένα περιβάλλοντα χρήσης, λειτουργικά συστήµατα και πλατφόρµες
ανάπτυξης λογισµικού. Συνήθως οι οδηγίες αυτές διατυπώνονται µε σαφήνεια ενώ ο
βαθµός ερµηνείας που επιδέχονται είναι αρκετά µικρότερος του αντίστοιχου βαθµού
ερµηνείας που επιδέχονται οι τεχνικές οδηγίες των προηγούµενων δύο κατηγοριών, µε
αποτέλεσµα η σχεδιαστική κοινότητα στην οποία απευθύνονται να είναι πιο δεκτική στο
να τις λάβει υπόψη και να τις υιοθετήσει.
Η ενότητα που ακολουθεί περιγράφει περιληπτικά τη σηµερινή κατάσταση όσον αφορά
τον τύπο, το είδος και το περιεχόµενο των υφιστάµενων τεχνικών οδηγιών
προσβασιµότητας. Ο στόχος της περιγραφής είναι να καταδειχθούν τόσο οι δυνατότητες
που προσφέρονται για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας λογισµικών συστηµάτων
όσο και οι προσπάθειες που απαιτούνται να υλοποιηθούν από την ερευνητική κοινότητα
προς την κατεύθυνση της καθολικής πρόσβασης.
Γενικές αρχές προσβασιµότητας συστηµάτων λογισµικού
Η οριοθέτηση γενικών σχεδιαστικών κανόνων ή αρχών αποτελεί γενικά τεκµήριο
ωρίµανσης για κάποιο επιστηµονικό ή τεχνολογικό γνωστικό πεδίο. Επίσης, είναι σύνηθες
η οριοθέτηση τέτοιων αρχών να έπεται ενός εκτεταµένου σταδίου έρευνας και
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τεχνολογικής ανάπτυξης το οποίο έχει καταδείξει τα θεµελιώδη επιστηµονικά ή
τεχνολογικά µεγέθη που προσδιορίζουν το γνωστικό αντικείµενο τόσο σε θεωρητικό
(δηλαδή θεµελίωση νέων ή βελτίωση σχετικών θεωριών) όσο και πρακτικό /
επιχειρησιακό επίπεδο (δηλ. ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και λύσεων µε σαφή
θεωρητικό προσδιορισµό). Μια τέτοια προσέγγιση επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο που
ορισµένες επιστηµονικές / τεχνολογικές κοινότητες κατάφεραν να προσεγγίσουν το θέµα
της πρόσβασης και να το προσδιορίσουν σε σχέση µε µετρήσιµες παραµέτρους.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί εξαρχής ότι η καθολική πρόσβαση ως επιστηµονικό
/ γνωστικό αντικείµενο µελέτης στα πλαίσια της ΚτΠ δεν έχει ακόµη κατακτήσει το βαθµό
ωρίµανσης που απαιτείται για την οριοθέτηση γενικών σχεδιαστικών αρχών και
διαδικασιών. Ωστόσο αξίζει να εξεταστεί ο τρόπος που άλλες επιστήµες και σχεδιαστικές
κοινότητες προοδευτικά εξελίχθηκαν προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης του
προβλήµατος της πρόσβασης, προκειµένου να αξιολογηθεί η εµπειρία τους και να
εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα.
6.2.2.1

Καθολική σχεδίαση στην αρχιτεκτονική χώρων

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής ενός κώδικα καθολικής πρόσβασης είναι οι
αρχιτέκτονες µηχανικοί, ως εκπρόσωποι της επιστηµονικής κοινότητας µε σαφή αναφορά
στη σχεδιαστική επιστήµη, οι οποίοι µε την πάροδο των χρόνων κατάφεραν να
αναπτύξουν ένα σχεδιαστικό κώδικα για την κατασκευή προσπελάσιµων κτιρίων,
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ο σχεδιαστικός αυτός κώδικας καθολικής
προσπέλασης συνίσταται από ένα σαφές θεωρητικό υπόβαθρο σε σχεδιαστικές επιστήµες
το οποίο προσδιορίζει τόσο τα στάδια και τις διαδικασίες σχεδιασµού όσο και τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν το τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή το κτίριο ως
κατασκευή, το κτίριο ως µονάδα του ευρύτερου χώρου, τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του
κτιρίου όπως διαδρόµους, πόρτες, κλπ, καθώς και τις υποστηρικτικές δοµές που το
καθιστούν προσπελάσιµο από άτοµα µε αναπηρία. Έτσι σήµερα είναι δυνατή η κατασκευή
κτιρίων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων οι οποίοι είναι προσπελάσιµοι από το
ευρύτερο δυνατό κοινό ανεξαρτήτως φυσικών ικανοτήτων.
Η δηµιουργία του σχεδιαστικού κώδικα αρχιτεκτονικής αναφορικά µε την προσπέλαση
κτιρίων και χώρων βασίστηκε σε ορισµένες θεµελιακές έννοιες, (που είναι χρήσιµες και
στην περίπτωση της τεχνολογίας) ορισµένες από τις οποίες είναι οι εξής:
•

Οι τελικοί αποδέκτες δεν είναι µια οµοιογενής οµάδα του πληθυσµού αλλά ο κάθε
πολίτης ξεχωριστά (ιδιαίτερα για την περίπτωση των δηµόσιων χώρων).

•

Το προϊόν (ή αποτέλεσµα), στη συγκεκριµένη περίπτωση το κτίριο υπό κατασκευή,
έχει µεγάλη διάρκεια ζωής εποµένως θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί
πολλαπλές ανάγκες και σε βάθος χρόνου.

•

Οι βασικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι τέτοιες που δεν επιδέχονται
εύκολα µετατροπή, εποµένως λάθη ή ατέλειες στη φάση του σχεδιασµού είτε δεν
αντιµετωπίζονται σε µετέπειτα στάδια, είτε προϋποθέτουν µεγάλο κόστος.

•

Το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να προβλέπει υψηλό βαθµό δια-λειτουργικότητας µε
άλλα κτίρια ή περιβάλλοντες χώρους αλλά και µε εξελισσόµενες αρχιτεκτονικές
τάσεις, τεχνικά βοηθήµατα και λύσεις.

•

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού αποτελέσµατος είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα µε την αρχιτεκτονική του µε την έννοια ότι, παραδείγµατος χάρη, οι
επιθυµητές διαστάσεις ενός διαδρόµου ενδέχεται να επηρεάζουν βασικές
αρχιτεκτονικές προδιαγραφές του όλου κτιρίου.
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•

Η κατασκευή πρέπει να έπεται της δηµιουργίας και έγκρισης (από τους αρµόδιους
φορείς) πρωτότυπου σχεδίου και πρέπει να γίνεται τµηµατικά µε συγκεκριµένη
ακολουθία ενεργειών.

Από τις παραπάνω (και ενδεχοµένως και άλλες) θεµελιακές αρχές προκύπτουν ορισµένα
βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε την κατασκευή προσπελάσιµων κτιρίων και χώρων:
•

Η ανάγκη ύπαρξης συγκεκριµένης διαδικασίας που να αποτελείται από στάδια µε
απτά και µετρήσιµα παραδοτέα και η οποία θα διεκπεραιώνεται από
εµπειρογνώµονες σε συνεργασία µε τον τελικό δικαιούχο.

•

Η διαδικασία πρέπει να λαµβάνει υπόψη και να βασίζεται στην όσο το δυνατόν
καλύτερη κατανόηση των ανθρωπίνων αναγκών. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό
εξαιτίας της διαφορετικότητας των αναγκών, η σχεδίαση δεν πρέπει να βασίζεται
στην αρχή του µέσου όρου αλλά σε αυτή του µέγιστου κοινού παρανοµαστή έτσι
ώστε να εξυπηρετούνται και οι τυχόν ακραίες ιδιοµορφίες.

•

Η σχεδιαστική προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στην πρόβλεψη και να είναι
επεξηγηµατική – σηµασία δεν έχει µόνο το αποτέλεσµα αλλά και ο τρόπος που
παράγεται, καθώς και τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα µε εναλλακτικές λύσεις.

•

Η κατασκευή / υλοποίηση πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές εγκεκριµένων
πρωτοτύπων – το τελικό πρωτότυπο πρέπει να είναι ή βέλτιστη επιλογή µεταξύ
εναλλακτικών λύσεων.

Βάση των παραπάνω, το Κέντρο Καθολικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου North
Carolina των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής έχει προτείνει επτά χαρακτηριστικές
αρχές (βλέπε Πίνακα 31, βλέπε ενότητα 5.4.1.1) που πρέπει να διέπουν καθολικά
προσπελάσιµες κατασκευές.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παρακάτω αρχές καθολικής σχεδίασης απορρέουν κυρίως από
τη µελέτη κτιρίων και εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η απόδειξή τους στηρίζεται
στην πρακτική εµπειρία και επιχειρησιακή εφαρµογή τους σε σχεδιαστικά προγράµµατα
και έργα. Έτσι, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη πρότυπο εφαρµογής. Ωστόσο, µεταφέρουν
έννοιες που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο χαρακτηρίζουν τον καθολικό σχεδιασµό ως µια
ξεχωριστή σχεδιαστική προσέγγιση.
Πίνακας 31: Οι επτά κανόνες καθολικού σχεδιασµού (Πηγή: Κέντρο Καθολικού Σχεδιασµού του
Πανεπιστηµίου North Carolina)
Ισότιµη χρήση – το προϊόν σχεδίασης είναι χρήσιµο και εµπορεύσιµο για την κάθε οµάδα χρηστών.
Ευελιξία χρήσης – η σχεδίαση λαµβάνει υπόψη ευρεία γκάµα ατοµικών προτιµήσεων και ικανοτήτων
Απλή και ενορατική χρήση – η χρήση του προϊόντος σχεδίασης είναι εύκολα κατανοήσιµη ανεξάρτητα από
την εµπειρία, γνώση, γλωσσική ικανότητα ή βαθµό συγκέντρωσης του χρήστη
Αισθητή πληροφορία – η σχεδίαση µεταφέρει αποτελεσµατικά την απαραίτητη πληροφορία στο χρήστη,
ανεξάρτητα από περιβαλλοντολογικές συνθήκες ή αισθητηριακές αναπηρίες
Ανεκτικότητα στα σφάλµατα - η σχεδίαση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και τις τυχόν συνέπειες
συµπτωµατικών ή αθέλητων πράξεων
Χαµηλή φυσική προσπάθεια – το προϊόν σχεδίασης µπορεί να χρησιµοποιείται άνετα και αποτελεσµατικά µε
ελάχιστη κόπωση
Κατάλληλος χώρος και επαρκές µέγεθος για προσέγγιση, χειρισµό και χρήση ανεξάρτητα από τα
σωµατικά χαρακτηριστικά και την κινητικότητα του χρήστη.
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Το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι κατά πόσο οι συγκεκριµένες αρχές µπορούν να
αποτελέσουν βάση καθολικής σχεδίασης λογισµικών συστηµάτων και διεπαφών. Όπως
προκύπτει από τα παρακάτω, αν και το ερώτηµα αυτό καθ’ εαυτό δεν έχει εξεταστεί
λεπτοµερειακά στη σχετική βιβλιογραφία, υπήρξαν σοβαρές προσπάθειες είτε στη
κατεύθυνση της εξειδίκευσης των παραπάνω αρχών είτε στην οριοθέτηση νέων σχετικών
µε αλληλεπιδραστικά συστήµατα λογισµικού. Σε κάθε περίπτωση, η κοινή διαπίστωση
που σήµερα είναι ευρέως αποδεκτή είναι ότι στην περίπτωση των συστηµάτων λογισµικού
οι βασικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται αλλά και τα τελικά προϊόντα που
παράγονται διαφέρουν ριζικά από τα αντίστοιχα της σχεδιαστικής και αρχιτεκτονικής
κοινότητας. Παρόλ’αυτά, υπάρχουν όπως θα διαπιστώσουµε ορισµένες έννοιες κοινές
µεταξύ των δύο κοινοτήτων αναφορικά µε την πρόσβαση. Παραδείγµατος χάριν, είναι
αξιοσηµείωτη η έµφαση που και οι δύο κοινότητες δίνουν στη µελέτη και εξεύρεση
κατάλληλης αρχιτεκτονικής για το υπό ανάπτυξη προϊόν. Επίσης, και στις δύο κοινότητες
αποτελεί κοινό στόχο ο σχεδιασµός βάσει λειτουργικών αλλά και µη-λειτουργικών
απαιτήσεων. Στην περίπτωση των κτιρίων, ένα µη-λειτουργικό χαρακτηριστικό που
εξετάζεται είναι η διασύνδεση των κατασκευών µε τεχνικά βοηθήµατα όπως ράµπες που
εξασφαλίζουν επιπλέον προσπέλαση για ειδικές κατηγορίες επισκεπτών (π.χ., ΑµεΑ).
Αντίστοιχα, στην περίπτωση λογισµικών συστηµάτων, αρκετή έµφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα ενός συστήµατος µε συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας. Ωστόσο,
υπάρχουν και σηµαντικές διαφορές στον τρόπο που οι δύο κοινότητες προσεγγίζουν
επιµέρους ζητήµατα τα οποία θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε και να περιγράψουµε
περιληπτικά.
6.2.2.2

Αρχές καθολικής πρόσβασης για συστήµατα λογισµικού

Έχοντας περιγράψει τις αρχές καθολικού σχεδιασµού όπως προσδιορίζονται από τη
σχεδιαστική κοινότητα, στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν ανάλογες προσπάθειες που
έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται προς την κατεύθυνση δηµιουργίας αντίστοιχου
σχεδιαστικού κώδικα καθολικής προσβασιµότητας εξειδικευµένου για συστήµατα
λογισµικού στα πλαίσια των τεχνολογιών της ΚτΠ. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί εξαρχής
ότι σήµερα δεν υπάρχει ένας γενικά µοναδικά αποδεκτός σχεδιαστικός κώδικας που να
αφορά την καθολική πρόσβαση συστηµάτων λογισµικού, αλλά επιµέρους οδηγίες που
συνήθως συνίστανται σε οδηγίες ανάπτυξης λογισµικού για µεµονωµένα περιβάλλοντα
χρήσης όπως Windows ή Java, προσδιορίζοντας τις δυνατότητες προσβασιµότητας που
προσφέρονται. Έτσι, οι παρακάτω αναφορές θα είναι ενδεικτικές µόνο των δράσεων που
πραγµατοποιήθηκαν ή πραγµατοποιούνται στα πλαίσια έργων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης µε στόχο την οριοθέτηση των κατευθύνσεων που ακολουθούνται - οι τεχνικές
λεπτοµέρειες και τα αποτελέσµατα αναπτύσσονται σε ακόλουθο τµήµα του κεφαλαίου µε
τίτλο «Σχεδίαση για όλους και καθολική πρόσβαση».
Σήµερα, είναι γενικά παραδεκτό ότι ένα σύστηµα λογισµικού το οποίο επιδιώκει να είναι
προσβάσιµο από διαφορετικές οµάδες χρηστών πρέπει να ικανοποιεί ορισµένες αρχές, οι
οποίες συνοψίζονται ως εξής:
•

Το σύστηµα πρέπει να στηρίζεται σε ανοικτή αρχιτεκτονική

•

Το σύστηµα πρέπει να είναι συµβατό µε τεχνικά βοηθήµατα

•

Το σύστηµα πρέπει να είναι προσαρµόσιµο
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Η ερευνητική κοινότητα κατά καιρούς έχει επιχειρήσει είτε να εξειδικεύσει τις παραπάνω
αρχές είτε να τις εµπλουτίσει προσδιορίζοντας επιπλέον χαρακτηριστικά και ποιοτικά
κριτήρια. Οι προσπάθειες αυτές αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα του µε τον τίτλο
«Σχεδίαση για όλους και καθολική πρόσβαση». Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα
παρουσιαστούν οι αρχές εκείνες που είναι ευρέως αποδεκτές και οι οποίες σε µεγάλο
βαθµό έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται και από τη βιοµηχανία.
Αρχή 1: Ανοικτή αρχιτεκτονική
Η αρχή της ανοικτής αρχιτεκτονικής δεν αποτελεί ιδιάζουσα καινοτοµία του χώρου
της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Για χρόνια η επιστηµονική κοινότητα των
µηχανικών συστηµάτων λογισµικού έχει ασχοληθεί µε το θέµα της αρχιτεκτονικής
των συστηµάτων εννοώντας τόσο τα τµήµατα της αρχιτεκτονικής και το λειτουργικό
ρόλο τους, όσο και τη µεταξύ τους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στο
πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ποικίλες προτάσεις για εναλλακτικές αρχιτεκτονικές
τόσο σε επίπεδο συνολικού συστήµατος όσο και σε επίπεδο κώδικα διεπαφής.
Σήµερα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι ανεξάρτητα από επιµέρους δοµές µιας
αρχιτεκτονικής, αυτή πρέπει να είναι ανοικτή. Με τον όρο ανοικτή αρχιτεκτονική
εννοείται µια αρχιτεκτονική η οποία βασίζεται σε πρότυπα προκειµένου να
εξασφαλίσει µεγαλύτερη ευελιξία, συντοµότερο χρόνο ανάπτυξης και καλύτερη διαλειτουργικότητα.

Ωστόσο, αν και οι ανοικτές αρχιτεκτονικές αποτέλεσαν αντικείµενο ενδιαφέροντος
διαφόρων επιστηµονικών κοινοτήτων, οµάδων προτυποποίησης και διεθνών οργανισµών,
δεν εξειδικεύουν τον τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα ενός
λογισµικού συστήµατος από άτοµα µε διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες που συχνά
χρησιµοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες αλληλεπίδρασης. Μέχρι πρότινος, η
προσβασιµότητα δεν συµπεριλαµβανόταν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οι ανοικτές
αρχιτεκτονικές καλούνταν να υποστηρίξουν, όπως παραδείγµατος χάρη η ευελιξία ή η διαλειτουργικότητα. Από την άλλη πλευρά τα τεχνικά βοηθήµατα συνοδευόταν από κώδικα η
υλοποίηση του οποίου ακολουθούσε ιδιότυπα πρότυπα.
Το αποτέλεσµα όλων αυτών σε σχέση µε την προσπάθεια ανάπτυξης προσβάσιµων
συστηµάτων λογισµικού ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που οι ανοικτές
αρχιτεκτονικές είχαν ως στόχο. ∆ηλαδή, έλλειψη ευελιξίας στο υπό κατασκευή σύστηµα,
µη αξιόπιστη συµπεριφορά του θεωρητικά τουλάχιστον προσβάσιµου συστήµατος, υψηλό
κόστος εξασφάλισης προσβασιµότητας, έλλειψη δια-λειτουργικότητας, κλπ. Ο αριθµός
των τεχνικών βοηθηµάτων ήταν περιορισµένος, το κόστος τους πολλές φορές
απαγορευτικό, ενώ το ενδιαφέρον εκ µέρους της καταναλωτικής βάσης (δηλαδή των
τελικών χρηστών) σχεδόν ανύπαρκτο αφού η προστιθέµενη αξία προς τον καταναλωτή
ήταν αµφίβολη λόγω της πολύ περιορισµένης ευχρηστίας.
Προς τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας και µε τη γενικότερη εγρήγορση που υπήρξε
κυρίως σε θέµατα που αφορούν την πρόσβαση ΑµεΑ σε υπολογιστικά συστήµατα, η
κατάσταση άλλαξε και θεµελιώθηκε µια δεύτερη αρχή προσβασιµότητας συστηµάτων
λογισµικού η οποία αντιµετώπιζε το θέµα της συµβατότητας συστηµάτων µε
υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα.
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Αρχή 2: Συµβατότητα (δια-λειτουργικότητα) µε τεχνικά βοηθήµατα
Η συµβατότητα ενός συστήµατος λογισµικού µε τεχνικά βοηθήµατα προϋποθέτει
σαφή προσδιορισµό ενός µοντέλου δια-λειτουργικότητας µεταξύ των τεχνικών
βοηθηµάτων και της υπόλοιπης εφαρµογής. Με τον τρόπο αυτό, και ο σχεδιαστής της
εφαρµογής γνωρίζει πως η εφαρµογή του θα µπορεί να αξιοποιήσει κάποιο τεχνικό
βοήθηµα αλλά και ο κατασκευαστής του τεχνικού βοηθήµατος γνωρίζει τι πρέπει να
κάνει προκειµένου το συγκεκριµένο τεχνικό βοήθηµα να είναι αξιοποιήσιµο από
κάποια εφαρµογή.

Η εξασφάλιση της παραπάνω αρχής, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή, σε κάποιες χώρες,
όπως, π.χ., στις ΗΠΑ, συγκεκριµένων νοµοθετικών πλαισίων για την προσβασιµότητα
συστηµάτων λογισµικού από ΑµεΑ, αποτέλεσαν την συνισταµένη κινητήριο δύναµη που
οδήγησε µεγάλες εταιρείες κατασκευής συστηµάτων λογισµικού και λειτουργικών
συστηµάτων, όπως η Microsoft και η Sun Microsystems, στη βελτίωση των τεχνολογιών
τους προκειµένου να καταστήσουν τα προϊόντα τους περισσότερο προσβάσιµα.
Σε επόµενο τµήµα του κεφαλαίου θα εξετάσουµε µε περισσότερη λεπτοµέρεια ακριβώς τις
προσπάθειες των εταιρειών αυτών µιας και αποτελούν τις πλέον εξελιγµένες προτάσεις
από πλευράς βιοµηχανίας για την αντιµετώπιση του θέµατος της προσβασιµότητας
συστηµάτων λογισµικού.
Όµως, η εξασφάλιση της συµβατότητας µεταξύ συστηµάτων λογισµικού και τεχνικών
βοηθηµάτων αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση της
καθολικής προσβασιµότητας ενός συστήµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί η καθολική
πρόσβαση εµπεριέχει αλλά δεν εξαντλείται µόνο στην πρόσβαση των ΑµεΑ σε
υπολογιστικά συστήµατα. Υπάρχουν περισσότερες πτυχές που θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη και να αποτελούν σχεδιαστικό στόχο. Αυτή η αντίληψη για την καθολική
πρόσβαση, η οποία επιβεβαιώνεται και από την ραγδαία εξέλιξη αλληλεπιδραστικών
τεχνολογιών, την πληθώρα των περιφερειακών και τερµατικών συσκευών που είναι
διαθέσιµες και τη διάχυση του διαδικτύου, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ένα σύστηµα
λογισµικού που διεκδικεί καθολικότητα στην πρόσβαση πρέπει να είναι και
προσαρµόσιµο, είτε για να καθίσταται προσβάσιµο από τον εκάστοτε χρήστη του, είτε για
να µπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που συντελούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης
του.
Αρχή 3: Προσαρµοστικότητα
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων που επιδιώκουν να είναι
προσβάσιµα από διαφορετικές κοινότητες χρηστών είναι η ικανότητά τους να
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Ο όρος προσαρµοστικότητα
γενικώς αφορά κυρίως τροποποιήσεις της διεπαφής που το σύστηµα υλοποιεί και
ορισµένες φορές το περιεχόµενο ή τη λειτουργική δοµή του συστήµατος. Πιο
πρόσφατες θεωρήσεις από διάφορες επιστηµονικές κοινότητες, µεταξύ αυτών και της
κοινότητας προώθησης της καθολικής πρόσβασης, προσδιορίζουν τον όρο
προσαρµοστικότητα ως την ικανότητα ενός συστήµατος να ανταποκρίνεται στις
αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον χρήσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
προσαρµογές που εξετάζονται δεν είναι µόνο αυτές που αφορούν τον εκάστοτε
χρήστη του συστήµατος και τις ικανότητες και δεξιότητες του, αλλά και εκείνες που
απαιτούνται προκειµένου το σύστηµα να είναι προσβάσιµο από διαφορετικές
πλατφόρµες, τερµατικές συσκευές και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης.
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Εποµένως, η προσαρµοστικότητα ενός συστήµατος σήµερα είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη
έννοια που εισαγάγει νέες σχεδιαστικές απαιτήσεις και συχνά απαιτεί εξειδικευµένα
εργαλεία (π.χ., συστήµατα παραγωγής και διατήρησης µοντέλων των χρηστών, προφίλ
τερµατικών συσκευών, κλπ) και αρχιτεκτονικές προκειµένου να επιτευχθεί. Αν και έχουν
υπάρξει διάφορες προτάσεις τόσο για τους τρόπους υποστήριξης της ευρύτερης έννοιας
της προσαρµοστικότητας ως ποιοτικού χαρακτηριστικού ενός συστήµατος, όσο και για
τους τρόπους αξιολόγησής της, δεν υπάρχει ακόµη ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς που να
επιτρέπει την ενιαία αντιµετώπιση του θέµατος υπό το πρίσµα της καθολική πρόσβασης.
6.2.2.3

Σχολιασµός

Από τα παραπάνω προκύπτουν διάφορα συµπεράσµατα αναφορικά µε τις αντιλήψεις και
τις γνώσεις που είναι σήµερα διαθέσιµες όσον αφορά την καθολική πρόσβαση
συστηµάτων λογισµικού. Πρώτα από όλα, υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ των όρων
προσβασιµότητα ενός συστήµατος από ΑµεΑ και της καθολικής πρόσβασης ενός
συστήµατος, αν και βέβαια οι δυο έννοιες αυτές συσχετίζονται. Είναι σηµαντικό να
κατανοηθεί η πολυπλοκότητα που εµπεριέχει η καθολική πρόσβαση. Επίσης, ενώ για την
προσβασιµότητα των ΑµεΑ σε συστήµατα λογισµικού οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι
αρκετές, στην περίπτωση της καθολικής πρόσβασης η επιστηµονική κοινότητα βρίσκεται
στη φάση διαµόρφωσης µίας κοινής και συστηµατικής αντίληψης του προβλήµατος,
καθώς και των τρόπων και δυνατοτήτων επίλυσής του και επεξεργάζεται τη θέσπιση µιας
κωδικοποιηµένης βάσης γνώσεων µε σαφές θεωρητικό, µεθοδολογικό και επιχειρησιακό
υπόβαθρο. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ραγδαίες
εξελίξεις που έχουν καταστήσει την καθολική πρόσβαση ως ξεχωριστή και αυτόνοµη
ερευνητική κοινότητα µε τα δικά της περιοδικά, συνέδρια, και ερευνητικές οµάδες
υποστήριξης.

6.2.3

Οδηγίες προσβασιµότητας του ISO

Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται οι πρόσφατες προσπάθειες για τη θέσπιση
κριτηρίων και συστάσεων προσβασιµότητας συστηµάτων λογισµικού. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η προσέγγιση στηρίζεται καθαρά στην αντιµετώπιση του θέµατος της
προσβασιµότητας από εργονοµική πλευρά µιας και οι προσπάθειες που διενεργούνται από
την αρµόδια επιτροπή του ISO έχει σαφή προσδιορισµό στην εργονοµία λογισµικού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα των αποτελεσµάτων σήµερα είναι η οι τεχνικές
προδιαγραφές που συνοψίζονται στο υπό-διαµόρφωση πρότυπο TS 16071. Ωστόσο, πρέπει
να σηµειωθεί ότι οι προσπάθειες σε επίπεδο ISO δεν εξαντλούνται στα πεπραγµένα της
οµάδας TC 159 / SC 4 / WG 5 που είναι η αρµόδια επιτροπή για την ολοκλήρωση του TS
16071. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω, υπάρχουν και άλλες επιτροπές οι οποίες εν
δυνάµει µπορεί να συνεισφέρουν περισσότερο στην προαγωγή της καθολικής πρόσβασης
σε αντίθεση µε την στενότερη έννοια της προσβασιµότητας λογισµικού από ΑµεΑ.
6.2.3.1

TS 16071: Προτεραιότητες και συστάσεις της επιτροπης TC 159 / SC 4 / WG 5

Η επιτροπή ISO/TC/ 159 / SC 4 / WG 5 (βλέπε Πίνακα 32) αποτελεί την οµάδα
ολοκλήρωσης του δηµοφιλούς προτύπου ISO 9241 το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί το
πλαίσιο αναφοράς για θέµατα που άπτονται της ευχρηστίας αλληλεπιδραστικών
συστηµάτων λογισµικού.
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Πίνακας 32: Πηγή και πλαίσιο ανάπτυξης
Οµάδα:

ISO/TC 159: Ergonomics

Επιτροπή:

SC 4: Ergonomics of human system interaction

Κωδικός:
Τίτλος:

TS 16071
‘Ergonomics of human system interaction – Guidelines on accessibility for humancomputer interfaces’

Από το 1998 η συγκεκριµένη επιτροπή έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του TS 16071, που
αφορά την προσβασιµότητα συστηµάτων λογισµικού από ΑµεΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η
προσέγγιση της οµάδας εργασίας βασίζεται στον προσδιορισµό της προσβασιµότητας ως
εργονοµικό χαρακτηριστικό, καθώς και ως συνιστώσα της ευχρηστίας λογισµικού,
γεγονός που θα επιτρέπει τη µέτρηση της προσβασιµότητας σε σχέση µε τους παράγοντες
που επηρεάζουν την ευχρηστία. Η υλοποίηση της παραπάνω προσέγγισης
πραγµατοποιείται µέσω της µελέτης των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και απαιτήσεων
οµάδων ΑµεΑ και την κωδικοποίηση γενικών και ειδικών σχεδιαστικών συστάσεων. Το
αποτέλεσµα σήµερα είναι το TS 16071 το οποίο ουσιαστικά προϋποθέτει την προσήλωση
στις αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού και τη µελέτη της προσβασιµότητας στα
πλαίσια ανάπτυξης ενός ανθρωποκεντρικού συστήµατος. Τέλος, η συνεισφορά στη
δηµιουργία συστηµάτων λογισµικού που να είναι προσβάσιµα από Αµεα είναι µεγάλη
αφού προσφέρεται ένα ενιαίο και τεκµηριωµένο πλαίσιο ανάλυσης και σχεδιασµού.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά η συνεισφορά του TS 16071 στη δηµιουργία συστηµάτων
λογισµικού που να είναι καθολικά προσβάσιµα είναι έµµεση και αφορά το τµήµα εκείνο
της καθολικής πρόσβασης που επηρεάζεται από τη διαφορετικότητα των ικανοτήτων και
απαιτήσεων των εν δυνάµει χρηστών ενός συστήµατος.
6.2.3.2

ISO/CD 20282-1: Προτεραιότητες της επιτροπής TC 159 / SC 1 / WG 4

Η επιτροπή ISO/TC 159 / SC 1 / WG 4 (βλέπε Πίνακα 33) αναπτύσσει παράλληλη δράση
µε αυτή της επιτροπής ISO/TC 159 / SC 4 / WG 5. Ωστόσο, η εστίαση σε θέµατα
προσβασιµότητας δεν είναι το ίδιο άµεση.
Πίνακας 33: Πηγή και πλαίσιο ανάπτυξης

Οµάδα:
Επιτροπή:
Κωδικός:
Τίτλος:

ISO/TC 159: Ergonomics
SC 1: Ergonomics Guiding Principles
ISO 20282
“Usability of everyday products – Recommendations for Universal
design and the Evaluation of Ease-of-Operation, Efficiency and
satisfaction”

Το πρότυπο ISO 20282 στοχεύει στο να προσφέρει σε σχεδιαστές, εµπειρογνώµονες
εργονοµίας, οµοσπονδίες καταναλωτών, εργαστήρια ευχρηστίας και επιστήµονες µια
έγκυρη προσέγγιση στην κατανόηση του όρου ‘ευκολία χειρισµού’ (ease of operation) ως
κλίµακα µέτρησης της ευχρηστίας ενός προϊόντος και να εισάγει ή να διαµορφώσει
συστάσεις για το σχεδιασµό και αξιολόγηση της ευκολίας χειρισµού προϊόντων
καθηµερινής χρήσης. Οι επιµέρους στόχοι της οµάδος εργασίας συνοψίζονται σε τρεις
κεντρικούς άξονες µελέτης, οι οποίοι είναι:
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•

Ορισµός και κοινά αποδεκτή οριοθέτηση του όρου «ευκολία χειρισµού»

•

Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του ‘καθολικού χρήστη’

•

Τυποποίηση του τρόπου καταγραφής δεδοµένων αξιολόγησης της ευκολίας
χειρισµού προϊόντων καθηµερινής χρήσης

Στη διατύπωση των στόχων του προτύπου γίνεται σαφής αναφορά τόσο στην
συµπληρωµατικότητά του µε άλλα πρότυπα που αναπτύσσουν την έννοια της ευχρηστίας
προϊόντων, όσο και στους παράγοντες που το διαφοροποιούν από άλλα παρεµφερή
πρότυπα. Συγκεκριµένα, ενώ υιοθετείται πλήρως ο ορισµός της ευχρηστίας του ISO 924110 αναφορικά µε Visual Display Units, διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια του ISO 20282 η
εστίαση είναι σε διεπαφές προοριζόµενες για όλους τους χρήστες (δηλαδή τον ‘καθολικό
χρήστη’) σε αντίθεση µε το ISO 9241 που περιορίζεται σε ‘παραδοσιακούς’ χρήστες Η/Υ.
Επίσης, τονίζεται ότι η ‘ευκολία χειρισµού’ θεωρείται ως πρωτεύουσα παράµετρος σε
αντίθεση µε άλλες παραµέτρους όπως η υποκειµενική ικανοποίηση (subjective
satisfaction), η άνεση (comfort) και η ευχαρίστηση (pleasure), οι οποίοι αποτελούν, στα
πλαίσια του ISO 20282, παράγοντες δευτερεύουσας σηµασίας.
Έτσι η ευκολία χειρισµού ενός προϊόντος ορίζεται ως η µέτρηση του ποσοστού των
τελικών χρηστών που είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν επιτυχώς τους βασικούς στόχους
του προϊόντος, χειριζόµενοι τις προσφερόµενες από το προϊών λειτουργίες χωρίς επιπλέον
βοήθεια. Για το σκοπό αυτό το πρότυπο ορίζει τα χαρακτηριστικά του ‘καθολικού χρήστη’
βάσει των παραγόντων που διαφοροποιούν τους χρήστες µεταξύ τους (βλέπε Πίνακα 34).
Επίσης, µε βάση τους συγκεκριµένους παράγοντες, αναγνωρίζεται ότι η διεπαφή ενός
προϊόντος µπορεί να είναι είτε προσβάσιµη (accessible), είτε καθολική (universal), είτε
ειδικευµένη (skilled). ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι προϊόντα της πρώτης και της τρίτης
κατηγορίας µπορεί να µην είναι καθολικά χρησιµοποιήσιµα.
Τέλος, το ISO 20282-2 προτείνει τρία κριτήρια αξιολόγησης τα οποία είναι η ευκολία
χειρισµού (easy-to-operate), η αποδοτικότητα χειρισµού (efficient-to-operate) και η
ικανοποίηση χειρισµού (satisfying-to-operate), ενώ προτείνονται σειρά συστάσεων που θα
πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων, καθώς και ο τρόπος
(δηλαδή η δοµή) βάσει του οποίου θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα. Η συγκεκριµένη
δοµή αναφέρεται ως ‘Common Industry Format’ και το κάθε τµήµα της εξειδικεύει το
αναµενόµενο περιεχόµενο που πρέπει να καταγράφεται.
Πίνακας 34: Παράγοντες διαφοροποίησης χρηστών (Πηγή: ISO 20282)
Φύλο
Πολιτισµική βάση
Ηλικία
Παιδεία ή µόρφωση
Γλώσσα
Χρήση αριστερού ή δεξιού χεριού
Σωµατική διάσταση
Οπτική ικανότητα
Ακουστική ικανότητα
∆ύναµη και βιολογικο-µηχανικές ικανότητες
Γνωστική ικανότητα

158

6.2.4

Σχεδίαση για Όλους και Καθολική Πρόσβαση

Η έως τώρα καταγραφή µεθόδων προαγωγής της προσβασιµότητας εξέτασε κυρίως
µεθόδους που προέρχονται από το χώρο της υποστηρικτικής τεχνολογίας και αφορούν την
επίλυση των προβληµάτων της πρόσβασης των ΑµεΑ. Ωστόσο, κατά το παρελθόν
υπήρξαν προσπάθειες αντιµετώπισης του προβλήµατος της πρόσβασης υπό ένα ευρύτερο
πλαίσιο που δεν εξαντλείται στη διάσταση των ΑµεΑ, αλλά που συµπεριλαµβάνει και
αυτή (Stephanidis et al., 1998; Stephanidis εt al., 1999; Stephanidis, 2001; Stephanidis et
al, 2001a, Vernardakis et al., 2001 ). Αξίζει λοιπόν για λόγους πληρότητας να αναφερθούν
περιληπτικά τόσο οι νέες θεωρήσεις για την προσβασιµότητα που επικράτησαν τα
τελευταία χρόνια, όσο και τα αποτελέσµατα που έχουν αποφέρει. Προς αυτή την
κατεύθυνση, θα επιχειρήσουµε να συνοψίσουµε τη γνώση που έχει συσσωρευτεί από έργα
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης αναφορικά µε την καθολική προσβασιµότητα
συστηµάτων λογισµικού, αλλά και να περιγράψουµε προσπάθειες που έχουν καταβληθεί
για την κωδικοποίησή της υπό τη µορφή γενικών αρχών ή κανόνων, παραλληλίζοντάς
τους µε τους αντίστοιχους κανόνες καθολικού σχεδιασµού. Για το σκοπό αυτό, είναι
σηµαντικό να προσδιορίσουµε µε σαφήνεια την έννοια της καθολικής πρόσβασης για
συστήµατα λογισµικού.
Κατά το παρελθόν διαφορετικές επιστηµονικές οµάδες έχουν προσδιορίσει την έννοια της
καθολικής πρόσβασης βάσει διαφορετικών συνθηκών και παραµέτρων. Έτσι,
παραδείγµατος χάριν, στον κλάδο της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι σύνηθες να
υιοθετείται ο ακόλουθος ορισµός:
Ορισµός 1: Ένα σύστηµα λογισµικού είναι καθολικά προσβάσιµο όταν εξασφαλίζεται
η προσβασιµότητα του συστήµατος από την ευρύτερη δυνατή οµάδα του πληθυσµού
χωρίς την ανάγκη επιπλέον προσαρµογών.

Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι εν δυνάµει χρήστες του συστήµατος έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτό χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω προσαρµογή του συστήµατος. Με
άλλα λόγια ο ορισµός βασίζεται στην παραδοχή ότι εάν κάποιο σύστηµα κατά τη διάρκεια
του σχεδιασµού του έχει εξασφαλίσει συµβατότητα µε όλες τις υποστηρικτικές συσκευές
και βοηθήµατα που είναι διαθέσιµα, τότε ο κάθε εν δυνάµει χρήστης θα µπορούσε να έχει
πρόσβαση χωρίς την ανάγκη προσαρµογών, και εποµένως το σύστηµα είναι καθολικά
προσβάσιµο. Ένας τέτοιος ορισµός είναι συµβατός µε την έννοια του καθολικού
σχεδιασµού ως είθισται να χρησιµοποιείται στην αρχιτεκτονική. Έτσι και ένα κτίριο
θεωρείται ότι είναι καθολικά προσπελάσιµο αν η κατασκευή του προβλέπει τη διαλειτουργικότητα των χώρων του µε τη χρήση τεχνικών βοηθηµάτων, χαρακτηριστικό το
οποίο στην αρχιτεκτονική κτιρίων και ανοικτών χώρων επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλων
υποστηρικτικών κατασκευών που είναι συµβατές µε τα τεχνικά βοηθήµατα (π.χ., η χρήση
αναπηρικών αµαξιδίων και η διαθεσιµότητα ράµπας)
Ωστόσο, ο παραπάνω ορισµός µπορεί να θεωρηθεί περιοριστικός για την περίπτωση
συστηµάτων λογισµικού των οποίων η καθολική πρόσβαση δε συναρτάται µόνο µε τις
ικανότητες του χρήστη αλλά και από άλλες παραµέτρους όπως η δια-λειτουργικότητα µε
τεχνολογικές πλατφόρµες και τερµατικά, καθώς και µε το περιβάλλον χρήσης του
συστήµατος. Εδώ σηµειώνεται µια σηµαντική διαφορά µεταξύ ενός κτιρίου και ενός
σύγχρονου συστήµατος λογισµικού. Συγκεκριµένα, η πρόσβαση στο κτίριο προϋποθέτει
τη µετακίνηση και επίσκεψη του χρήστη στο κτίριο, αφού το τελευταίο έχει σταθερή θέση
στο χρόνο και στο χώρο. Αυτά τα χαρακτηριστικά όµως δεν υφίστανται σε σύγχρονα
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συστήµατα λογισµικού που λειτουργούν σε περιβάλλον διαδικτύου και µπορεί να είναι
προσβάσιµα από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε. Λαµβάνοντας υπόψη την παρατήρηση
αυτή, µπορεί να υποστηριχτεί ότι µια βελτιωµένη έκδοση του ορισµού της καθολικής
πρόσβασης για συστήµατα λογισµικού είναι η ακόλουθη:
Ορισµός 2: Ένα σύστηµα λογισµικού θεωρείται καθολικά προσβάσιµο όταν
εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό από οποιονδήποτε εξουσιοδοτηµένο χρήστη
(anyone), οποτεδήποτε (anytime), και από οπουδήποτε (anywhere).

Ο ορισµός αυτός αν και περισσότερο απαιτητικός αποδίδει καλύτερα την έννοια της
καθολικής πρόσβασης για σύγχρονα συστήµατα λογισµικού που αξιοποιούν το διαδίκτυο
και τις νέες τεχνολογίες της ΚτΠ. Ωστόσο, σε µια προσπάθεια να εξειδικευτεί ακόµη
περισσότερο ο παραπάνω ορισµός, µπορεί να υποστηριχθεί ότι:
Ορισµός 3: Ένα σύστηµα είναι καθολικά προσβάσιµο εάν είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο
τρόπο ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε (επιτρεπτές) µεταβολές των
συνθηκών που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον χρήσης του συστήµατος.

Προσδιορίζοντας τις µεταβολές που µπορούν να υπάρξουν στο περιβάλλον χρήσης του
συστήµατος καθίσταται εφικτή η οριοθέτηση τόσο του φάσµατος των επιθυµητών
ανταποκρίσεων του συστήµατος στις µεταβολές αυτές, όσο και του τρόπου που θα
υλοποιούνται οι ανταποκρίσεις αυτές (δηλαδή, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
συστήµατος και της αρχιτεκτονικής του).
Γενικά, οι µεταβολές στο περιβάλλον χρήσης ενός συστήµατος λογισµικού µπορεί να
οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως:
•

Χρήση του συστήµατος από χρήστες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, ικανότητες
και δεξιότητες

•

Χρήση του συστήµατος µέσω διαφορετικών τερµατικών ή λειτουργικής πλατφόρµας

•

Χρήση του συστήµατος από διαφορετικά σηµεία πρόσβασης ή περιβάλλοντες
χώρους

Κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις προϋποθέτει τη µελέτη ενός µεγάλου φάσµατος
επιµέρους συνθηκών και παραµέτρων, µε αποτέλεσµα το σχεδιαστικό πρόβληµα της
υποστήριξης της καθολικής πρόσβασης να συνίσταται όχι µόνο στη µελέτη των
διαφορετικών υποπεριπτώσεων ανά κατηγορία αλλά, και των πιθανών συνδυασµών
µεταξύ τους. Πρόκειται για ένα ιδιόµορφο τύπο σχεδιαστικού προβλήµατος όπου ο
προσδιορισµός του αλλάζει µε την εξεύρεση µιας πιθανής λύσης, δηµιουργώντας την
ανάγκη επαναπροσδιορισµού και διερεύνησης νέων πιθανών λύσεων. Τέτοια σχεδιαστικά
προβλήµατα, όπου η εξέταση κάποιας επίλυσης αλλάζει τα δεδοµένα και την κατανόηση
του προβλήµατος στο σύνολό του, ονοµάζονται “wicked problems”, και οι σχετικές
σχεδιαστικές µέθοδοι είναι γνωστές υπό την ονοµασία design space analysis (ανάλυση του
σχεδιαστικού χώρου).
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σχεδιασµός καθολικά προσβάσιµων συστηµάτων
λογισµικού απαιτεί δύο κύρια συστατικά. Το πρώτο συστατικό είναι ότι ο σχεδιασµός θα
πρέπει να χαρακτηρίζεται από επισταµένη προσπάθεια για σφαιρική κατανόηση και
ανάλυση του περιβάλλοντος χρήσης του συστήµατος, που µπορεί να είναι περισσότερο
του ενός, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι η επιθυµητή, αναµενόµενη ή κατά τεκµήριο
κατάλληλη αλληλεπιδραστική συµπεριφορά να µην µπορεί να αποδοθεί µέσω ενός και
µόνο αλληλεπιδραστικού ύφους (interaction style). Εποµένως, µια σχεδιαστική
προσέγγιση για την καθολική πρόσβαση θα πρέπει να δοµείται και να διεκπεραιώνεται
κατά τρόπο τέτοιο που να καταδεικνύει, να αναγνωρίζει και να τεκµηριώνει όλα τα δυνατά
περιβάλλοντα χρήσης, τις συνθήκες που τα συνιστούν και το αλληλεπιδραστικό ύφος που
αντικειµενικά θεωρείται καταλληλότερο, µεταξύ εναλλακτικών επιλογών, σε κάθε
περίπτωση. Ωστόσο, η αποτίµηση όλων των εναλλακτικών περιβαλλόντων χρήσης για ένα
σύστηµα δεν είναι απλή διαδικασία και δεν µπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα. Από αυτό
προκύπτει το δεύτερο συστατικό στοιχείο µιας σχεδιαστικής προσέγγισης για την
καθολική πρόσβαση, που είναι ο αυξητικός της χαρακτήρας. Με άλλα λόγια θα πρέπει να
υποστηρίζεται αυξητική προσέγγιση (incremental approach) στη σχεδίαση, έτσι ώστε να
γίνεται εφικτό, αφού αναγνωριστούν µεταβολές στο περιβάλλον χρήσης του συστήµατος
που απαιτούν την υλοποίηση νέου αλληλεπιδραστικού ύφους, το τελευταίο να
δηµιουργείται εύκολα, να ενσωµατώνεται στο υφιστάµενο «σχεδιαστικό χώρο» και στη
συνέχεια να υλοποιείται και να παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη.
6.2.4.1

Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία

Στο πρόσφατο παρελθόν οι αρχές σχεδιασµού για καθολικά προσβάσιµα διαδραστικά
συστήµατα λογισµικού, βρήκαν απήχηση τόσο σε ερευνητικές κοινότητες όσο και σε
εµπορικές εφαρµογές (ή πλατφόρµες ανάπτυξης εµπορικών εφαρµογών). Έτσι από το
δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να εµφανίζονται πρωτότυπα συστήµατα που
αρχικά ήταν διαθέσιµα ως ερευνητικά πρωτότυπα ενώ στην πορεία βελτιώθηκαν ούτως
ώστε να αποτελέσουν de facto πρότυπα. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι σήµερα αν και
τα βήµατα προόδου που έχουν πραγµατοποιηθεί από άποψη σχεδίασης είναι σηµαντικά, η
καθολική πρόσβαση
δεν αποτελεί ευρύτερα εφαρµοζόµενη σχεδιαστική και
κατασκευαστική προσέγγιση. Αυτό οφείλεται εν µέρει στην έλλειψη κατάλληλων
εργαλείων, αλλά και στο µέγεθος της κοινότητας που ασχολείται µε θέµατα καθολικής
πρόσβασης, η οποία παραµένει πληθυσµιακά µικρή σε σχέση µε την κοινότητα των
σχεδιαστών και προγραµµατιστών που ασχολούνται µε την ανάπτυξη λογισµικού γενικά.
Ορισµένα από τα σχεδιαστικά προβλήµατα
που θεωρείται πως έχουν επιλυθεί
περιγράφονται στη συνέχεια. Πρώτα από όλα σήµερα οι ευρύτερα παραδεκτοί και
αξιόπιστοι µέθοδοι δια-λειτουργικότητας µεταξύ λειτουργικών τµηµάτων συστηµάτων
λογισµικού και βοηθητικών συσκευών ή τεχνικών βοηθηµάτων, έχουν βελτιώσει την
ποιότητα των παρεχόµενων υποστηρικτικών λύσεων προς το χρήστη για µια σειρά
παραδοσιακών εφαρµογών (όπως εφαρµογές γραφείου) αλλά και νέων εφαρµογών (όπως
πλοήγηση στο διαδίκτυο). ∆εύτερο, η βελτίωση της δια-λειτουργικότητας έχει δράσει
καταλυτικά για ορισµένες κατηγορίες τεχνικών βοηθηµάτων όπως συστήµατα σάρωσης
οθόνης, εργαλεία µεγέθυνσης οθόνης, κλπ που σήµερα τυγχάνουν αυξηµένης ζήτησης από
το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Οι χρήστες ΑµεΑ στο παρελθόν είτε δεν
ήταν πεπεισµένοι για την ευχρηστία των εργαλείων αυτών είτε δεν θεωρούσαν την
ποιότητα τους ικανοποιητική, δεδοµένου του κόστους. Τρίτο, η ύπαρξη αξιόπιστων
λειτουργικών περιβαλλόντων µε εγγενή υποστήριξη προσβασιµότητας έχει γεννήσει και
νέα µη παραδοσιακά προϊόντα (π.χ., στην κατηγορία σύνθεσης και αναγνώρισης οµιλίας)
τα οποία τώρα αποκτούν εµπορική αξία δεδοµένης της δια-λειτουργικότητας τους µε
ευρέως διαθέσιµες πλατφόρµες ανάπτυξης.
161

Παρ’ όλες τις θετικές διαπιστώσεις, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα που συχνά καθιστούν τα θεωρούµενα επιλυµένα
θέµατα της προσβασιµότητας το κύριο αντικείµενο νέας µελέτης, και η προσέγγιση στην
καθολική πρόσβαση καλείται συνεχώς να αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις.
Active Accessibility της Microsoft
Η δράση Active Accessibility αποτελεί εν µέρει την απάντηση της εταιρείας Microsoft
στην απαίτηση για περισσότερο προσβάσιµες εφαρµογές και εν µέρει την έκφραση από
πλευράς της εταιρείας µιας στρατηγικής πολιτικής για την υλοποίηση της
προσβασιµότητας. Συγκεκριµένα, προκειµένου η εταιρεία να βοηθήσει τα άτοµα µε
αναπηρία να κάνουν χρήση των υπολογιστών ευκολότερα και αποτελεσµατικότερα,
δηµιούργησε το Microsoft Active Accessibility το οποίο πρωτοπαρουσίασε το έτος 1997.
Μέσω αυτής της βασικής τεχνολογίας κατασκευής λογισµικών συστηµάτων έθεσε τις
τεχνολογικές βάσεις για τη βελτίωση της παραγωγής προγραµµάτων προσβάσιµων από
ΑµεΑ, προσφέροντας ταυτόχρονα ευελιξία στους χρήστες αναφορικά µε την επιλογή
προσβάσιµου λογισµικού.
Το Microsoft Active Accessibility (MSAA) είναι µία βοηθητική πλατφόρµα η οποία
επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισµικού την υλοποίηση προγραµµάτων τα οποία είναι
προσβάσιµα σε ΑµεΑ που χρησιµοποιούν βοηθήµατα προσβασιµότητας όπως για
παράδειγµα οι αναγνώστες και µεγεθυντές οθόνης καθώς και οι αναγνώστες κειµένου.
Παρ’ όλο που η συγκεκριµένη πλατφόρµα δε προσφέρει όλες τις τεχνολογικές λύσεις
προκειµένου µία διεπαφή να πληροί όλες τις οδηγίες προσβασιµότητας, εντούτοις παρέχει
επιπλέον λειτουργικές δυνατότητες στον κατασκευαστή λογισµικού οι οποίες
υποστηρίζουν την προσβασιµότητα για τυφλούς χρήστες και χρήστες µε προβλήµατα
όρασης. Η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της συγκεκριµένης βιβλιοθήκης και
προγραµµατιστικής συµπεριφοράς του MSAA προσφέρει σηµαντική βοήθεια στην
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη χρήση του πληκτρολογίου, µέσω της παρουσίασης των
ιδιοτήτων κατάστασης (π.χ., ενεργό ή µη, εστίαση) αναφορικά µε τα ενεργά µέρη µίας
διεπαφής (µενού, επιλογές, εργαλεία, κείµενο), συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της
οθόνης του υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό όλα τα µέρη µίας γραφικής διεπαφής µπορούν
να γίνουν προσβάσιµα µέσω κάποιου προγράµµατος ανάγνωσης ή σάρωσης οθόνης.
Κατόπιν είναι πλέον ευθύνη των κατασκευαστών λογισµικού για αναγνώστες οθόνης οι
οποίοι να «διαβάζουν» τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και να τα παρουσιάζουν στο
χρήστη. Το MSAA έχει ήδη υλοποιηθεί σε ορισµένα προϊόντα λογισµικού της Microsoft,
δεν έχει όµως χρησιµοποιηθεί ευρέως από τους κατασκευαστές λογισµικού για
αναγνώστες οθόνης, λόγω της µη επαρκούς περιγραφής των υποστηριζόµενων µεθόδων
και του περιορισµού στην πλατφόρµα της Microsoft.
Java accessibility της sun microsystems
Μία ακόµη πλατφόρµα για κατασκευή προσβάσιµων εφαρµογών προσφέρεται από την
εταιρεία SUN. To λογισµικό πακέτο µε την ονοµασία Java Accessibility Utilities που
υιοθετεί ή προσέγγιση της SUN, εκµεταλλεύεται την υλοποίηση εφαρµογών οι οποίες
κατασκευάζονται µέσω των προσφερόµενων βιβλιοθηκών της Java, και παρέχει στους
κατασκευαστές λογισµικού τη δυνατότητα υλοποίησης προσβάσιµων εφαρµογών. Με τη
χρήση των προσφερόµενων εργαλείων, η διεπαφή των εφαρµογών είναι εφικτό να
αλληλεπιδρά απευθείας µε εναλλακτικές συσκευές όπως µεγεθυντές οθόνης, αναγνώστες
κειµένου και Braille συσκευές. Έχοντας ορισµένες οµοιότητες µε το MSAA της Microsoft,
το Java Accessibility επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισµικού να γνωστοποιούν το
όνοµα, την τοποθεσία και την κατάσταση των ενεργών συστατικών της διεπαφής,
χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα το γραφικό αλληλεπιδραστικό ύφος της επιλογής τους.
Επιπρόσθετα, µέσω του Java Swing Set, υποστηρίζεται η χρήση διαφορετικών διεπαφών
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για την ίδια εφαρµογή, οι οποίες προσφέροντας την ίδια λειτουργικότητα µπορούν να
έχουν διαφορετικό παρουσιαστικό, ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις διαφορετικών
οµάδων χρηστών, προσφέροντας για παράδειγµα µεγαλύτερα κουµπιά και γραµµατοσειρές
για τους χρήστες µε µειωµένη όραση, καθώς και την επιλογή ακουστικής (audio-enable)
διεπαφής, η οποία συνεργάζεται καλύτερα µε τους αναγνώστες οθόνης.
Ενοποιηµένες διεπαφές
Η αναγνώριση της ανάγκης να υιοθετηθούν συστηµατικότερες λύσεις στο πρόβληµα της
προσβασιµότητας εφαρµογών και υπηρεσιών από όλους τους χρήστες οδήγησε στον
ορισµό της έννοιας των “ενοποιηµένων διεπαφών” (Unified User Interfaces, Stephanidis,
2001), δηλαδή διεπαφών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη ικανότητά τους για
αυτόµατη προσαρµογή στις ατοµικές ικανότητες, δεξιότητες, απαιτήσεις και προτιµήσεις
του χρήστη και είναι προσβάσιµες και εύχρηστες από όλους τους πολίτες στην Κοινωνίας
της Πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων και των ΑµεΑ.
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, έχει αναπτύξει ένα
ολοκληρωµένο τεχνολογικό πλαίσιο αποτελούµενο από µια µεθοδολογία και ένα σύνολο
από τεχνικές και εργαλεία για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενοποιηµένων
διεπαφών (Savidis and Stephanidis, 2001a; Savidis et al., 2001; Akoumianakis and
Stephanidis, 2001; Savidis and Stephanidis, 2001b).
Η µεθοδολογία ανάπτυξης ενοποιηµένων διεπαφών παρέχει, µεταξύ άλλων, µια καινοτόµο
µέθοδο σχεδίασης, καθώς και µια νέα αρχιτεκτονική γενικού σκοπού για την υλοποίηση
διεπαφών που έχουν τη δυνατότητα αυτοπροσαρµογής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε
χρήστη. Η µέθοδος σχεδίασης υποστηρίζει τους σχεδιαστές διεπαφών στον ορισµό και
συσχετισµό εναλλακτικών µορφών των αλληλεπιδραστικών διαλόγων της κάθε διεπαφής
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών, της εφαρµογής και των
προβλεπόµενων περιβαλλόντων χρήσης.
6.2.4.2

Ενδεικτικές εφαρµογές

Στο τµήµα αυτό του κεφαλαίου θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε ενδεικτικά ορισµένες
εφαρµογές που αναπτύχθηκαν πρόσφατα µε στόχο να αντιµετωπίσουν, επιλύσουν ή να
εξειδικεύσουν επί µέρους τεχνικά ζητήµατα που άπτονται της καθολικής
προσβασιµότητας.
Πλοηγός AVANTI
Χαρακτηριστικό παράδειγµα καθολικά προσβάσιµης τέτοιας εφαρµογής είναι ο
αυτοπροσαρµοζόµενος πλοηγός στον Παγκόσµιο Ιστό AVANTI (Stephanidis et al.,
2001b), ο οποίος στοχεύει στην παροχή προσβασιµότητας και υψηλής ποιότητας
αλληλεπίδρασης σε όλους τους πιθανούς χρήστες του. Στον πλοηγό έχουν ενσωµατωθεί
τεχνικές στατικής και δυναµικής αυτοπροσαρµογής της αλληλεπίδρασης µε στόχο την
εξασφάλιση προσβασιµότητας και υψηλής ποιότητας αλληλεπίδρασης για έµπειρους και
άπειρους χρήστες, άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας άνω άκρων και τυφλούς χρήστες.
Η στατική αυτο-προσαρµογή αφορά την επιλογή / τροποποίηση (παραµέτρων) της
διεπαφής κατά την έναρξη συνεδριών αλληλεπίδρασης, σύµφωνα µε τις ικανότητες,
απαιτήσεις και προτιµήσεις των τελικών χρηστών, οι οποίες είναι γνωστές πριν από την
αλληλεπίδραση, και οι οποίες θεωρούνται σταθερές για τη διάρκεια µιας συνεδρίας (π.χ.,
ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις σχετικές µε την εφαρµογή). Η δυναµική αυτοπροσαρµογή αφορά την επιλογή / τροποποίηση (παραµέτρων) της διεπαφής δυναµικά
(δηλ., κατά τη διάρκεια της συνεδρίας), σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του τρέχοντος
χρήστη (ή της γενικότερης κατάστασης αλληλεπίδρασης), όπως αυτά αναγνωρίζονται
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αυτόµατα από το σύστηµα (π.χ., η αδυναµία του χρήστη να εκκινήσει ή να ολοκληρώσει
αποτελεσµατικά µία διεργασία, υψηλός ρυθµός λαθών, κτλ).
Η εφαρµογή πλοήγησης AVANTI είναι µια κατάλληλα σχεδιασµένη εφαρµογή για την
πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό από χρήστες µε διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις.
Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες µίας τυπικής εφαρµογής πλοήγησης στον Παγκόσµιο
Ιστό και επιπλέον περιλαµβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:
•

υποστήριξη της έκδοσης 3.2 της γλώσσας περιγραφής υπερκειµένων (hyperdocuments) HTML

•

καινοτόµους µηχανισµούς για τη συγκεντρωτική αναπαράσταση των συνδέσµων και
της δοµής ιστοσελίδων

•

καινοτόµους µηχανισµούς για την επιτάχυνση της αλληλεπίδρασης

•

ειδικούς µηχανισµούς διευκόλυνσης της ανάκλησης και ταξινόµησης ιστοσελίδων

•

επαυξηµένες δυνατότητες αναζήτησης λέξεων / φράσεων µέσα σε ιστοσελίδες
Πίνακας 35: Μην οπτικές τεχνικές αλληλεπίδρασης και σχετικές συσκευές εισόδου / εξόδου
στον Πλοηγό AVANTI (Πηγή; Stephanidis et al., 2001b).
Συσκευή I/O

Τεχνική αλληλεπίδρασης

πηκτρολόγιο

µη-οπτική πλοήγηση, πλήκτρα συντόµευσης

παιχνιδολαβή

µη-οπτική πλοήγηση, αναγνώριση χειρονοµιών

επιφάνεια αφής

λειτουργικές περιοχές & αντιστοίχησή τους µε εντολές

αναγνώρισης φωνής

αναγνώριση φωνητικών εντολών

σύνθεσης φωνής

παρουσίαση διεπαφής / περιεχόµενης πληροφορίας

συσκευή Braille

παρουσίαση διεπαφής / περιεχόµενης πληροφορίας

κάρτα ήχου

ηχητικά µηνύµατα πληροφόρησης

Ο πλοηγός AVANTI υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα συσκευών εισόδου / εξόδου
(συµπεριλαµβανοµένων των "παραδοσιακών" συσκευών, όπως το πληκτρολόγιο, το
ποντίκι και η οθόνη του υπολογιστή) και αντίστοιχες τεχνικές αλληλεπίδρασης που
περιλαµβάνουν: χρήση δυαδικών διακοπτών, είσοδο φωνής (αναγνώριση εντολών),
αναγνώριση χειρονοµιών µέσω παιχνιδολαβής, αναγνώριση εντολών µέσω επιφανειών
αφής, χρήση συσκευών εµφάνισης Braille, έξοδο φωνής (σύνθεση φωνής), έξοδο
ψηφιοποιηµένου ήχου, και ειδική λειτουργικότητα πληκτρολογίου.
Ο πλοηγός AVANTI υποστηρίζει µια πληθώρα συσκευών εισόδου / εξόδου και
αντίστοιχων εναλλακτικών τρόπων µη-οπτικής αλληλεπίδρασης (βλέπε Πίνακα 35).
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Εικόνα 10. Στιγµιότυπο της εφαρµογής AVANTI (χαρακτηριστικά πρόσβασης από άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα)

Η µη-οπτική διεπαφή του πλοηγού AVANTI για τυφλούς έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να
διευκολύνει τον τελικό χρήστη στη γρήγορη απόκτηση µια ακριβούς αναπαράστασης των
περιεχοµένων των ιστοσελίδων, καθώς και στην εύκολη µετάβαση µεταξύ ιστοσελίδων. Η
διεπαφή αυτή είναι αµιγώς µη-οπτική, και προσφέρει στους χρήστες δυνατότητες χρήσης
(π.χ., εξελιγµένους µηχανισµούς µη-οπτικής διαχείρισης ιστορικού, συνδυασµό συσκευών
εισόδου / εξόδου), οι οποίες απουσιάζουν από παραδοσιακές προσεγγίσεις υποστηρικτικής
τεχνολογίας.
Επίσης, ο πλοηγός AVANTI ενσωµατώνει µια διεπαφή για χρήστες µε κινητικές
δυσκολίες (βλέπε Εικόνα 10). Πιο συγκεκριµένα, η µόνη απαίτηση της διεπαφής αυτής
από άποψη αλληλεπίδρασης µε το χρήστη είναι να µπορεί να χειριστεί ένα δυαδικό
διακόπτη µε οποιοδήποτε µέρος του σώµατός του. Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για την
επίτευξη αυτού του στόχου ονοµάζεται σάρωση (scanning) και βασικά χαρακτηριστικά
της είναι τα εξής: (α) όλα τα αντικείµενα της διεπαφής σαρώνονται διαδοχικά και ο
χρήστης αλληλεπιδρά µε το καθένα από αυτά ξεχωριστά, (β) η εισαγωγή κειµένου
επιτυγχάνεται µέσω οπτικών πληκτρολογίων µε εναλλακτικές διατάξεις, τα οποία
εµφανίζονται δυναµικά όποτε ο χρήστης το ζητήσει, (γ) η διαχείριση του παραθύρου
γίνεται µέσω ειδικής γραµµής εργαλείων, (δ) τέλος, χρησιµοποιούνται ειδικές µέθοδοι
επιτάχυνσης της σάρωσης και της γενικότερης αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το
σύστηµα, ώστε το τελικό αποτέλεσµα στη χρήση του πλοηγού να είναι αποδεκτό από τα
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο αποτέλεσµα ικανών
χρηστών. Ο πλοηγός AVANTI προσφέρει µια σειρά καινοτοµιών, οι οποίες δεν υπάρχουν
αυτή τη στιγµή σε αντίστοιχες εµπορικά διαθέσιµες εφαρµογές, όπως: µη-γραµµική
αναπαράσταση ιστορικού, εξελιγµένο µηχανισµό σελιδοδεικτών, συγκεντρωτική
αναπαράσταση των συνδέσµων και της δοµής ιστοσελίδων, αναπαράσταση συνδέσµων ως
κουµπιά, κ.α.
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6.2.5

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Προσβασιµότητας

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια οι δράσεις έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης µε στόχο την προσβασιµότητα εφαρµογών και πληροφοριακών
συστηµάτων έχουν ενταθεί, δηµιουργώντας µια δυναµική γύρω από τα θέµατα που
αφορούν την καθολική πρόσβαση. Ένα από τα πεδία που απαιτούν ερευνητική προσπάθεια
είναι αυτό που αφορά την αξιολόγηση της προσβασιµότητας ή του βαθµού καθολικότητας
της πρόσβασης που υποστηρίζει κάποιο σύστηµα λογισµικού. Η ανάγκη περαιτέρω
διερεύνησης του θέµατος της αξιολόγησης αποδίδεται κυρίως στην ανεπάρκεια
διαθέσιµων µεθόδων και εργαλείων µέτρησης της προσβασιµότητα λογισµικών
συστηµάτων. Οι υπάρχουσες µελέτες βασίστηκαν κυρίως σε προσεγγίσεις
προσαρµοσµένες στις ανάγκες συγκεκριµένων εφαρµογών (π.χ., βοηθήµατα
επικοινωνίας), και τα αποτελέσµατά τους δεν είναι εύκολα γενικεύσιµα σε άλλα θεµατικά
πεδία προσβασιµότητας.
Όσον αφορά την πιστοποίηση της προσβασιµότητας (ή του βαθµού προσβασιµότητας) η
έλλειψη είναι εµφανέστερη, µιας και δεν υπάρχει µια ευρύτερα αποδεκτή κλίµακα
µέτρησης ή κάποιος οργανισµός πιστοποίησης. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η
περίπτωση της κοινοπραξίας World Wide Web (W3C) και του W3C Accessibility
Initiative (WAI), που έχει δηµιουργήσει µια διαδικασία πιστοποίησης που όµως αφορά
µόνο τις ιστοσελίδες και το περιεχόµενό τους. Η επόµενη ενότητα θα αναφερθεί
αναλυτικότερα σε αυτή την προσπάθεια και στις µεθόδους που την υποστηρίζουν.
6.2.5.1

Αξιολόγηση προσβασιµότητας

Η αξιολόγηση της προσβασιµότητας ενός συστήµατος λογισµικού στηρίζεται κυρίως σε
ποιοτικές µεθόδους διερεύνησης από εµπειρογνώµονες, ενώ για την περίπτωση των
περιεχοµένων ιστοσελίδων του διαδικτύου η διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να
υποστηριχθεί και υπολογιστικά. Σε κάθε περίπτωση, το κατεξοχήν δηµοφιλές εργαλείο
είναι οι διαθέσιµες οδηγίες ή συστάσεις προσβασιµότητας και η χρήση σχεδιαστικών
κριτηρίων (heuristic criteria).
Αξιολόγηση βάσει οδηγιών ή συστάσεων
Όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω στο παρόν Κεφάλαιο, οι οδηγίες ή συστάσεις
προσβασιµότητας αφορούν την οριοθέτηση κανόνων καλής πρακτικής που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν είτε κατά τη διάρκεια σχεδίασης ενός συστήµατος, είτε κατά τη φάση
αξιολόγησης του συστήµατος ή κάποιου πρωτοτύπου. Ως εργαλείο αξιολόγησης, οι
οδηγίες προσβασιµότητας προϋποθέτουν:
•

Επιλογή των οδηγιών σχετικών µε το σύστηµα που πρόκειται να αξιολογηθεί

•

∆ιαθεσιµότητα του συστήµατος

•

Ικανότητα ερµηνείας και εξειδίκευσης των οδηγιών από εµπειρογνώµονες – ή
εφόσον κρίνεται σκόπιµο και από τελικούς χρήστες.

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης σε µεγάλο βαθµό συναρτάται και από τις τρεις
προϋποθέσεις, καθώς και από τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης του σχεδίου
αξιολόγησης. Σχηµατικά, η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται στην Εικόνα 11.
Όσον αφορά τις οδηγίες που θα χρησιµοποιηθούν, µπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε από
τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο τµήµα του κεφαλαίου (όπως κανόνες
καθολικού σχεδιασµού, οδηγίες προσβασιµότητας του ISO ή επιµέρους συγκεκριµένες
συστάσεις όπως αυτές του W3C-WAI). Ωστόσο, ο βαθµός ερµηνείας που απαιτείται
εξαρτάται από την επιλογή των οδηγιών. Έτσι, παραδείγµατος χάριν η ερµηνεία και
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εξειδίκευση των κανόνων καθολικού σχεδιασµού για ένα σύστηµα λογισµικού είναι
περισσότερο περίπλοκη από την ερµηνεία και εξειδίκευση των συστάσεων του W3C-WAI,
µιας και οι τελευταίες εκφράζονται µε περισσότερο σαφή και αντικειµενικό τρόπο.

Επιλογή σχετικών
οδηγιών
Οδηγίες

Έλεγχος

Ερµηνεία &
Βελτίωση

Σύστηµα ή
πρωτότυπο
Βελτιωµένη
έκδοση
Εικόνα 11. Φάσεις αξιολόγησης προσβασιµότητας λογισµικού συστήµατος
βάσει επιλεγµένων οδηγιών.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως η αξιολόγηση της προσβασιµότητας ενός συστήµατος
βάσει οδηγιών, αν και καταδεικνύει τα προβλήµατα προσβασιµότητας που υφίστανται σε
κάποιο σύστηµα, δεν προσδιορίζει τον τρόπο επίλυσής τους. Με άλλα λόγια, στις οδηγίες
δεν προτείνονται σαφείς σχεδιαστικές λύσεις, και δεν οριοθετείται η σχέση του βαθµού
προσβασιµότητας του συστήµατος µε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως, π.χ., η
αρχιτεκτονική δοµή. Από την άλλη πλευρά, είναι ευρέως γνωστό ότι ορισµένα
προβλήµατα προσβασιµότητας είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά,
όπως η ικανότητα προσαρµογών ή ο βαθµός ανεξαρτησίας του συστήµατος από
συγκεκριµένες πλατφόρµες, που σχετίζονται παράλληλα και µε την αρχιτεκτονική δοµή
του συστήµατος.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι πέραν της υποκειµενικής ερµηνείας των οδηγιών που µπορεί
να επηρεάσει τόσο την αναγνώριση όσο και την αντιµετώπιση προβληµάτων
προσβασιµότητας, υπάρχει και ένα αντικειµενικό πρόβληµα της συγκεκριµένης µεθόδου
το οποίο αφορά τις ίδιες τις οδηγίες που χρησιµοποιούνται. Οι οδηγίες προσβασιµότητας
που είναι διαθέσιµες σήµερα για συστήµατα λογισµικού αφορούν κυρίως την
προσβασιµότητα ενός συστήµατος από συγκεκριµένες οµάδες των ΑµεΑ (π.χ., τυφλούς, ή
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα). Ωστόσο, για κάθε περίπτωση ή κατηγορία ΑµεΑ, οι
σχετικές οδηγίες διαφέρουν µε αποτέλεσµα να µη γίνεται συχνά εφικτός ο συνδυασµός
των αποτελεσµάτων και η ενιαία αντιµετώπιση του βαθµού προσβασιµότητας του
συστήµατος.
Από τα παραπάνω αναφερόµενα προκύπτει ότι η χρήση οδηγιών προσβασιµότητας για
την αξιολόγηση ενός συστήµατος λογισµικού δεν αποτελεί πανάκεια για την αντιµετώπιση
της προσβασιµότητας, µιας και υπάρχουν πληθώρα προβληµάτων που αφορούν τα
αποτελέσµατα των αξιολογήσεων, τη γενικότητά τους, την πληρότητά τους καθώς και τη
συνεισφορά τους στο σχεδιασµό συστηµάτων προσβάσιµων από όλους τους πολίτες.
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Αξιολόγηση βάσει σχεδιαστικών κριτηρίων
Μια εναλλακτική προσέγγιση στην αξιολόγηση προσβασιµότητας αφορά τη γενίκευση της
υπάρχουσας γνώσης και τεκµηριωµένης εµπειρίας αναφορικά µε την καθολική πρόσβαση
υπό την µορφή κριτηρίων και η χρήση των κριτηρίων αυτών ως εργαλείων αξιολόγησης
συστηµάτων λογισµικού. Η γενική διαδικασία αξιολόγησης της προσβασιµότητας ενός
συστήµατος βάσει κριτηρίων είναι σχεδόν η ίδια µε αυτή που περιγράφηκε στο
προηγούµενο τµήµα, µε τη διαφορά ότι το εργαλείο αξιολόγησης σε αυτή την περίπτωση,
είναι τα συγκεκριµένα επιλεγµένα κριτήρια. Όπως και στην προηγούµενη τεχνική, έτσι και
εδώ, τα κριτήρια πρέπει να προεπιλεγούν, να συµφωνηθούν και να αποτελέσουν τη βάση
διαβουλεύσεων µεταξύ εµπειρογνωµόνων ή και χρηστών.
Κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν υπάρξει διάφορες προσπάθειες για την οριοθέτηση
κριτηρίων προσβασιµότητας. Στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια αυτά αφορούν τις
διεπαφές των συστηµάτων και την αλληλεπίδραση µεταξύ χρήστη και µηχανής που
λαµβάνει χώρα µέσω των διεπαφών. Ενδεικτικά εργαλεία αυτής της προσέγγισης είναι τα
κριτήρια που αναφέρονται στο Τµήµα 10 του ISO 9241 (βλέπε Πίνακα 36) στο οποίο
περιγράφονται γενικά κριτήρια εργονοµικού σχεδιασµού αλληλεπιδραστικών
συστηµάτων.
Πίνακας 36: Κριτήρια εργονοµικού σχεδιασµού αλληλεπιδραστικών συστηµάτων (Πηγή ISO 9241).
Αρχές ∆ιαλόγου
Καταλληλότητα για τη
διεργασία
Αυτο-περιγραφικότητα
Συµφωνία µε τις προσδοκίες
του χρήστη
Καταλληλότητα για µάθηση
∆υνατότητα Ελέγχου
Ανοχή σφαλµάτων
Καταλληλότητα για
εξατοµίκευση

Τυπικές / Συνήθεις Ερωτήσεις
Είναι διαθέσιµη η αναγκαία λειτουργικότητα;
Υποστηρίζεται η αποδοτικότητα της εργασίας;
Είναι το σύστηµα αυτεξήγητο και ενορατικό;
Είναι οι οδηγίες βοήθειας ευκρινείς και ανεξάρτητες κειµένου;
Είναι οι έννοιες που χρησιµοποιούνται σχετικές µε τον τοµέα
εφαρµογής;
Εσωτερική συνέπεια και συνέπεια µε άλλα συστήµατα;
Είναι η πολυπλοκότητα ελεγχόµενη;
Είναι δυνατή η βήµα-προς-βήµα µάθηση;
Ευέλικτη ακολουθία γεγονότων;
Καταλληλότητα για διαφορετικές διεργασίες;
Χωρίς (χρονικούς) περιορισµούς;
Προλαµβάνει η σχεδίαση του συστήµατος πιθανά σφάλµατα;
Υπάρχουν µη αναστρέψιµες ενέργειες χωρίς επαλήθευση ελέγχου
από το χρήστη;
Προσαρµογή σε διαφορετικά στυλ και περιεχόµενα εργασίας, και
διαφορετικές προτιµήσεις χρηστών;

Η αξιολόγηση ενός συστήµατος λογισµικού βάσει κριτηρίων συνήθως ακολουθεί τα εξής
στάδια:
•

Επιλογή των κριτηρίων που θα χρησιµοποιηθούν

•

∆ιαθεσιµότητα του συστήµατος ή πρωτοτύπου προς αξιολόγηση

•

Σύνθεση οµάδας αξιολόγησης

•

Συγγραφή αναφοράς

Η επιλογή των κριτηρίων αποτελεί βασική παράµετρο µιας ποιοτικής αξιολόγησης. Κάθε
ένα από τα κριτήρια που επιλέγονται θα πρέπει να εξειδικεύονται και να συµφωνούνται
από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί, οριοθετώντας
ενδεικτικά ερωτήµατα η απάντηση των οποίων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης µπορεί
να συνεισφέρει στην εξακρίβωση των κριτηρίων. Ο παραπάνω Πίνακας συνοψίζει πέρα
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από τα συγκεκριµένα κριτήρια και ενδεικτικά ερωτήµατα που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν από εµπειρογνώµονες για την εξακρίβωση των κριτηρίων.
Η αξιολόγηση συνήθως πραγµατοποιείται είτε ανεξάρτητα από καθένα από τους
εµπειρογνώµονες είτε σε συνεργασία. Πολλές φορές µάλιστα µπορεί να κληθούν και
χρήστες ή αντιπρόσωποί τους προκειµένου οι εµπειρογνώµονες να λάβουν υπόψη τους τα
σχόλια των χρηστών. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησης της αξιολόγησης,
θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα έτσι ώστε οι αξιολογητές να εστιάσουν την προσοχή
τους σε θέµατα που αφορούν αµιγώς την προσβασιµότητα του συστήµατος. Αυτό
συµβαίνει γιατί τα κριτήρια που συνήθως χρησιµοποιούνται δεν συσχετίζονται άµεσα µε
την προσβασιµότητα. Συγκεκριµένα, τα κριτήρια του Τµήµατος 10 του ISO 9241, τα οποία
είναι γενικά, δεν προσδιορίζουν µε σαφήνεια τη σχέση τους ως προς την έννοια της
προσβασιµότητας. Με άλλα λόγια, αν και ορισµένα από αυτά έχουν άµεση σχέση µε την
προσβασιµότητα του συστήµατος, αυτή η σχέση δεν προκύπτει ως υπολογίσιµο ποιοτικό
µέγεθος ενώ δεν προσδιορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα κριτήρια αλληλοσυνδέονται. Για
παράδειγµα, η προσβασιµότητα ενός συστήµατος αποτελεί προϋπόθεση για αρκετά από τα
κριτήρια που αναφέρονται.
Τέλος, τα παραπάνω κριτήρια παραπέµπουν σε αξιολόγηση της εργονοµικής σχεδίασης
ενός συστήµατος αναφορικά µε το χρήστη και όχι την πλατφόρµα ή το περιβάλλον χρήσης
ή των ποιοτικών (µη-λειτουργικών) χαρακτηριστικών που αποκτούν ολοένα και
περισσότερη βαρύτητα
Αξιολόγηση προσβασιµότητας ιστοσελίδων
Για την περίπτωση αξιολόγησης της προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο Ιστό, έχουν
αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι οι οποίες εντάσσονται στις εξής περιπτώσεις:
•

Αυτοµατοποιηµένα εργαλεία αξιολόγησης προσβασιµότητας όπως το Bobby
(http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα
διαθέσιµα εργαλεία λογισµικού αξιολόγησης της προσβασιµότητας δεν καλύπτουν
όλα τα θέµατα προσβασιµότητας που υπάρχουν σε διεθνή πρότυπα ή τεχνικές
οδηγίες.

•

Αξιολόγηση της HTML χρησιµοποιώντας µια υπηρεσία όπως αυτή του W3C HTML
Validator (HTMLVAL), η οποία ελέγχει HTML έντυπα για συµµόρφωση µε W3C
HTML συστάσεις και άλλα HTML πρότυπα.

•

Αξιολόγηση των style sheets χρησιµοποιώντας µια υπηρεσία όπως αυτή του W3C
CSS Validation Service.

•

Έλεγχος συµβατότητας µε κείµενο-πλοηγούς όπως το Lynx ή ένα εργαλείο
προσοµοίωσης όπως το Lynx-Me ή το Lynx Viewer.

Πέραν των παραπάνω αυτοµατοποιηµένων ελέγχων, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης
σελίδων του Παγκόσµιου Ιστού θα πρέπει να ελέγχονται και γενικότερα θέµατα
προσβασιµότητας που απορρέουν από τη διαφορετικότητα των τεχνολογικών εργαλείων
και των τερµατικών εφαρµογών που είναι κατά καιρούς διαθέσιµες. Παραδείγµατος χάριν,
θα πρέπει οι ιστοσελίδες να ελέγχονται µε:
•

Χρήση πολλών διαφορετικών γραφικών πλοηγών που διαθέτουν :
-

Ενεργοποίηση ηχητικών και γραφικών δυνατοτήτων

-

Απενεργοποίηση γραφικών δυνατοτήτων

-

Απενεργοποίηση ηχητικών δυνατοτήτων

-

Απενεργοποίησης του ποντικού
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•

Απενεργοποίηση δοµών όπως frames, scripts, style sheets και applets

Αξιολόγηση συµβατότητας µε τη χρήση:
-

κατάλληλου φωνητικού πλοηγού (π.χ., pwWebSpeak ή HomePage Reader)

-

βοηθήµατος σάρωσης οθόνης όπως JAWS ή outSPOKEN, λογισµικό
µεγέθυνσης

-

εναλλακτική µονάδα παρουσίασης (small display), κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα πρέπει να αξιοποιείται η γνώση
εµπειρογνωµόνων και τελικών χρηστών µε τη συµµετοχή τους σε περιοδικούς ελέγχους
και επιτροπές αξιολόγησης προσβασιµότητας.
6.2.5.2

Πιστοποίηση του βαθµού προσβασιµότητας ιστοσελίδων

Η µόνη συντονισµένη προσπάθεια πιστοποίησης προσβασιµότητας λογισµικού έχει
πραγµατοποιηθεί από την οµάδα W3C-WAI και αφορά την προσβασιµότητα του
περιεχοµένου ιστοσελίδων ή διαδικτυακών τόπων. Με αφορµή την προσπάθεια του WAI,
έχουν πρόσφατα αρχίσει να υλοποιούνται παρόµοιες δράσεις σε επίπεδο χωρών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερµανία.
Συγκεκριµένα, το WAI οριοθετεί τρεις βαθµούς ή επίπεδα προσβασιµότητας για τα
περιεχόµενα ιστοσελίδων του διαδικτύου χαρακτηρίζοντας τα ως WAI-A, WAI-AA και
WAI-AAA και συνδέοντας τα µε το βαθµό υπακοής ή συµµόρφωσης µε τις αντίστοιχες
οδηγίες προσβασιµότητας και τις προτεραιότητες (priority checkpoints) καθεµιάς. Έτσι,
είναι δυνατόν ανάλογα µε την επίδοση κάποιας ιστοσελίδας ή διαδικτυακού τόπου, που
προκύπτει βάσει αξιολόγησης (βλέπε προηγούµενα), να της αποδοθεί ένα από τα
παρακάτω πιστοποιητικά προσβασιµότητας:

Επίπεδο A: Συµµόρφωση µε συστάσεις Προτεραιότητας 1
Επίπεδο ΑΑ: Συµµόρφωση µε συστάσεις Προτεραιότητας 1 & 2
Επίπεδο ΑΑΑ: Συµµόρφωση µε συστάσεις Προτεραιότητας 1 & 2 & 3
Για την περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα ικανοποιεί το Επίπεδο Α προσβασιµότητας τότε
ο ακόλουθος κώδικας µπορεί να εισάγεται στην ιστοσελίδα:
<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance"
title="Explanation of Level A Conformance">
<img height="32" width="88"
src="http://www.w3.org/WAI/wcag1A"
alt="Level A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>
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Για την περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα ικανοποιεί το Επίπεδο ΑA προσβασιµότητας
τότε ο ακόλουθος κώδικας µπορεί να εισάγεται στην ιστοσελίδα:
<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance"
title="Explanation of Level Double-A Conformance">
<img height="32" width="88"
src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AA"
alt="Level Double-A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>

Tέλος, για την περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα ικανοποιεί το Επίπεδο ΑAΑ
προσβασιµότητας τότε ο ακόλουθος κώδικας µπορεί να εισάγεται στην ιστοσελίδα:
<a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance"
title="Explanation of Level Triple-A Conformance">
<img height="32" width="88"
src="http://www.w3.org/WAI/wcag1AAA"
alt="Level Triple-A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0"></a>

Εξ’ ορισµού το ενδεικτικό σήµα προσβασιµότητας ισχύει µόνο για την ιστοσελίδα στην
οποία εµφανίζεται. Στην περίπτωση που το σήµα αφορά περισσότερες ιστοσελίδες τότε
πρέπει να συνοδεύεται από επεξήγηση που να αναφέρει ρητά τις ιστοσελίδες που
καλύπτονται από το σήµα ή να εµφανίζεται σε κάθε µια ξεχωριστά.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κοινοπραξία W3C-WAI δεν φέρει την ευθύνη για τη χρήση του
σήµατος προσβασιµότητας. Συγκεκριµένα, τονίζεται ότι η αποκλειστική ευθύνη χρήσης
του σήµατος βρίσκεται στον κατασκευαστή των ιστοσελίδων ο οποίος πρέπει να γνωρίζει
τις οδηγίες προσβασιµότητας WCAG 1.0 και να έχει ελέγξει µε πολλαπλούς τρόπους το
επίπεδο συµµόρφωσης των ιστοσελίδων προς τις συστάσεις.

6.3

Ε&ΤΑ σε τοµείς υποστηρικτικής τεχνολογίας στη χώρα µας

Έχοντας παρουσιάσει σε γενικές γραµµές τις κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης που αφορούν είτε αµιγώς υποστηρικτικές τεχνολογίες είτε την καθολική
πρόσβαση, θα επικεντρωθούµε τώρα στη χώρα µας µε στόχο να εξετάσουµε ορισµένες
από τις δραστηριότητες Ε&ΤΑ που χρηµατοδοτήθηκαν ή χρηµατοδοτούνται στον τοµέα
αυτό.
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6.3.1

Μέθοδος

Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο (Βλέπε
Παράρτηµα VII) το οποίο διετέθη ηλεκτρονικά µέσω του Παγκόσµιου Ιστού από τον
διαδικτυακό τόπο http://www.e-accessibility.gr/. Η υποβολή των συµπληρωµένων
ερωτηµατολογίων έγινε ηλεκτρονικά και τα δεδοµένα συλλέχθηκαν σε µια βάση
δεδοµένων που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε µε σκοπό να είναι µικρού µεγέθους και να αποτυπώνει
περιληπτικά είτε µεµονωµένες δράσεις Ε&ΤΑ είτε δράσεις που εντάσσονται σε
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Έτσι το ερωτηµατολόγιο αποτελείται συνολικά από έξι
θεµατικές ενότητες οι οποίες περιέγραφαν:
•

τα στοιχεία του φορέα που καταθέτει το ερωτηµατολόγιο

•

το αντικείµενο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

•

το είδος της Ε&ΤΑ

•

το χρηµατοδοτικό πλαίσιο

•

τα αποτελέσµατα του έργου

•

τους τρόπος κατοχύρωσης και διάθεσής των αποτελεσµάτων και τέλος

•

την συνεισφορά και ρόλο των τελικών χρηστών στην εκτέλεση του έργου

Κάθε θεµατική ενότητα περιείχε µικρό αριθµό ερωτήσεων. Η τελική έκδοση του
ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε µε εξωτερικούς συνεργάτες που κλήθηκαν να συµπληρώσουν
την έντυπη έκδοση και να την καταθέσουν µαζί µε τα σχόλια τους. Η βελτιωµένη έκδοση
του ερωτηµατολογίου ήταν αυτή που στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για τη διενέργεια της
έρευνας µέσω του Παγκόσµιου Ιστού την περίοδο Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2003.

6.3.2

Αποτελέσµατα

Υποβλήθηκαν από τους φορείς 29 ερωτηµατολόγια. Έντεκα ερωτηµατολόγια (40,7%)
περιγράφουν δράσεις ενώ τα υπόλοιπα δεκαοκτώ περιγράφουν συγχρηµατοδοτούµενα
έργα. Τα έργα είναι τα εξής:
Τράπεζα Πληροφοριών ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
School LABoratory anticipating FUTURE needs of European Youth LAB@FUTURE
ΠΡΟΚΛΗΣΗ - ∆ιακρίβωση και καταπολέµηση των διακρίσεων στην απλή και
πολλαπλή τους µορφή που υφίστανται άτοµα µε αναπηρίες στην αγορά εργασίας
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: Σύνταξη και επιµέλεια εκπαιδευτικών κειµένων της Ελληνικής
Νοηµατικής Γλώσσας µε σύστηµα αναπαραστάσεων εικονικής πραγµατικότητας
Εικονικά περιβάλλοντα για την εκπαίδευση ανθρώπων µε προβλήµατα όρασης
Περιβάλλον Ανάγνωσης Για Τυφλούς
Από την ∆ραχµή στο Ευρώ
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TECNO ZEINU
Αναδιατασσόµενη Συσκευή Επικοινωνίας µε το Περιβάλλον για ΑΜΕΑ
ΝΟΗΜΑ: Καταγραφή και Επεξεργασία Γλωσσικού και Πολιτισµικού Υλικού
της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ - Περιβάλλον Γραµµατειακής Υποστήριξης για Άτοµα µε
Ειδικές Ανάγκες
Ad-Hoc.com
PALIO - Personalised Access to Local Information and services for tOurists
ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ
ACCESS: Development Platform for Unified Access to Enabling Environments
ΑΙΝΕΙΑΣ: Ανάπτυξη Ευέλικτων Συστηµάτων Εναλλακτικής & Επαυξητικής
∆ιαπροσωπικής Επικοινωνίας µέσω Υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου
M-PIRO: Multilingual Personalized Information Objects
SYMBRAILLE: Μεθοδολογίες Κωδικοποίησης Επιστηµονικών Συµβόλων κατά
BRAILLE σε Συστήµατα Πληροφορικής για Τυφλούς
IRIS - Incorporating the requirements of people with special needs to Internet
based systems and services
ACCESS - Development platform for unified ACCESS to enabling environments
GR-DeAN - Greek Design for All eAccessibility Network
EQUAL - Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και ∆ιασφάλιση της
Απασχόλησης στη Ναυπηγική Βιοµηχανία
AVANTI - Adaptive and Adaptable Interactions for Multimedia
Telecommunications Applications
IDCnet - Inclusive Design Curriculum network
GUIB GUIB II - Textual and Graphical User Interfaces for Blind People
Κειµενογράφος FORTHEditor: Ειδική εφαρµογή για συγγραφή και διαµόρφωση
ηλεκτρονικού κειµένου από ΑµεΑ
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Τα αποτελέσµατα των έργων αυτών αφορούν διάφορες κατηγορίες χρηστών,
συµπεριλαµβανοµένων τυφλών, κωφών και ατόµων µε κινητικά προβλήµατα άνω άκρων.
Τέλος ορισµένα από τα έργα απευθύνονται σε εµπειρογνώµονες αποκατάστασης και
εκπαιδευτικούς. Από τις απατήσεις των ερωτηµατολογίων προκύπτει ότι η περίοδος
υλοποίησης των έργων αυτών είναι από το έτος 1991 µέχρι και σήµερα (βλέπε Εικόνα 12).
Συγκεκριµένα, η παλαιότερη δράση που καταγράφεται είναι τα έργα TIDE 103-GUIB και
TIDE 215 GUIB II - Textual and Graphical User Interfaces for Blind People, που είχαν ως
κύριο στόχο την παροχή πρόσβασης σε τυφλούς χρήστες σε γραφικά περιβάλλοντα
(Graphical User Interface - GUI) για τα συστήµατα MS-Windows και X-Windows. Όσο
αφορά την κατανοµή έργων ανά έτος από το 1991 µέχρι και σήµερα, αυτή αποτυπώνεται
στο παρακάτω διάγραµµα.
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Εικόνα 12: Κατανοµή έργων ανά έτος (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Αξίζει να σηµειωθεί η προοδευτική αύξηση του συνολικού αριθµού των
χρηµατοδοτούµενων έργων µέχρι και το έτος 2002 και τη µετέπειτα πτώση η οποία
συνεχίζεται µέχρι και σήµερα παρά την εκτέλεση των διαφόρων επιχειρησιακών
προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλά από τα έργα δεν
χρηµατοδοτήθηκαν από εθνικά προγράµµατα, αλλά από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Όσον αφορά το µέγεθος των έργων (µικρό έργο µέχρι 500,000 Ευρώ, µεσαίο
έργο από 500,000 µέχρι 1000000 Ευρώ, µεγάλο έργο > 1000000), αυτό παρουσιάζεται στο
Παράρτηµα V (Σχήµα 7).
Στην πλειοψηφία τους τα έργα αυτά αφορούν εφαρµοσµένη έρευνα σε ποσοστό 67.9%,
ενώ το ποσοστό των έργων που αφορούσαν βασική έρευνα είναι 20% και το ποσοστό των
έργων που αφορούσαν αναπτυξιακές δράσεις είναι 53.3% (βλέπε Εικόνα 13).
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67,9%
60,7%

14,3%
7,1%

Βασική έρευνα

Εφαρµοσµένη έρευνα

Ανάπτυξη

Άλλο

Εικόνα 13: Ερευνητικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας των έργων (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Οι δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που περιγράφονται στην έρευνα φαίνεται
να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, µέσω προγραµµάτων. Τα
συγκεκριµένα προγράµµατα που αναφέρονται και το ευρύτερο πλαίσιο που εντάσσονται
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

Πηγή

Πρόγραµµα

Β' ΚΠΣ

ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΕΤ ΙΙ-ΑΜΕΑ, ΕΠΕΠ-ΕΥΡΩ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

TIDE, ACTS, IST, ΕQUAL, Leonardo da Vinci, Socrates Lingua 2

Γ’ ΚΠΣ

ΚτΠ, Ηλεκτρονική µάθηση (e-learning)

ΓΓΕΤ/Βρετανικό Συµβούλιο

ΠΡΑΞΕ/ Συνεργασία Ελλάδας-Βρετανίας
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από όλους τους φορείς που συµµετείχαν στην έρευνα
και όλες τις δράσεις που περιγράφονται, δυο εµφανίζεται ως αυτό-χρηµατοδοτούµενα
έργα, και συγκεκριµένα το έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ που εκπονήθηκε από
την εταιρεία INVOICE-IN SA, το αποτέλεσµα του οποίου τυγχάνει εµπορικής
εκµετάλλευσης, και το έργο FORTHEditor που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο
Πληροφορικής – Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Τα έργα που περιγράφονται υλοποιήθηκαν από τρεις κατηγορίες φορέων (βλέπε
Παράρτηµα V - Σχήµα 8) µε τα ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα και πανεπιστήµια να
συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής.
Για την υλοποίηση των έργων ενεπλάκησαν διάφορες κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού
όπως προκύπτει από το Σχήµα 9 του Παραρτήµατος IV.
Τα έµµεσα αποτελέσµατα των έργων συνοψίζονται ως εξής:
∆ιδακτορικές διατριβές:

5

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:

4

Πτυχιακές εργασίες:
Άλλο:

21
3

Η κατοχύρωση των αποτελεσµάτων των έργων φαίνεται να πραγµατοποιείται µε
διάφορους τρόπους και µέσα, όπως φαίνεται από την Εικόνα 14.

78,6%

60,7%

60,7%

46,4%

25,0%

3,6%
0,0%
Πατέντα προς έγκριση

Πατέντα (που έχει
εγκριθεί)

Επαναχρησιµοποίηση Επαναχρησιµοποίηση
συστήµατος
πόρων

∆ηµοσίευση σε
συνέδριο

∆ηµοσίευση σε
ακαδηµαϊκό περιοδικό

Άλλο

Εικόνα 14: Τρόποι κατοχύρωσης αποτελεσµάτων των έργων (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

176

Επίσης διαπιστώνεται ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των έργων (40%) να διαθέτουν τα
αποτελέσµατα τους δωρεάν µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου. Οι υπόλοιπες κατηγορίες ή
τρόποι διάθεσης των αποτελεσµάτων, όπως προκύπτει την Εικόνα 15 παρακάτω, είναι
λιγότερο δηµοφιλείς.

42,9%

28,6%
25,0%
21,4%

14,3%

∆ωρεάν διάθεση
µέσω διαδικτύου ή
µε άλλο µέσο

Συµφωνιτικό
Εχεµύθειας

Εµπορικό προϊόν

Ιδιωτική
εκµετάλλευση

Άλλο

Εικόνα 15: Τρόποι διάθεσης των αποτελεσµάτων των έργων (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Όσον αφορά τη νοµική υπόσταση των φορέων και τον τρόπο διάθεσης των
αποτελεσµάτων των έργων (βλέπε Πίνακα 37 προκύπτει ότι όλες οι κατηγορίες διάθεσης
χρησιµοποιούνται από όλους σχεδόν τους φορείς. Εξαίρεση αποτελεί η σύναψη
συµφωνητικού εχεµύθειας το οποίο φαίνεται να προτιµάται µόνο από επιχειρήσεις.
Αναφορικά µε τις βασικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από τα συγκεκριµένα έργα,
αυτές καταγράφονται στην Εικόνα 16.
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Πίνακας 37: Τρόποι διάθεσης αποτελεσµάτων (Πηγή: πρωτογενής έρευνα).
∆ωρεάν
Τράπεζα Πληροφοριών
∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
Εργαστήριο Ψηφ. Επεξεργασίας
Εικόνας - ΕΠΙΣΕΥ

Συµφωνητικό Εχεµύθειας

Εµπορικό προϊόν

ιδιωτική εκµετάλευση

Άλλο

LAB@FUTURE
Systema Technologies A.E.
ΠΡΟΚΛΗΣΗ - ∆ιακρίβωση και
καταπολέµηση των διακρίσεων
στην απλή και πολλαπλή τους
µορφή που υφίστανται άτοµα µε
αναπηρίες στην αγορά εργασίας
Systema Technologies A.E.
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: Σύνταξη και επιµέλεια
εκπαιδευτικών κειµένων της Ελληνικής
Νοηµατικής Γλώσσας µε σύστηµα
αναπαραστάσεων εικονικής
πραγµατικότητας Systema Technologies
A.E.
Εικονικά περιβάλλοντα για την
εκπαίδευση ανθρώπων µε
προβλήµατα όρασης
Systema Technologies A.E.
Περιβάλλον Ανάγνωσης Για Τυφλούς
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Από την ∆ραχµή στο Ευρώ
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
TECNO ZEINU Ε.Α.ΙΤΥ
Αναδιατασσόµενη Συσκευή Επικοινωνίας
µε το Περιβάλλον για ΑΜΕΑ
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και
Υλικού (ΕΜΥ) / Πολυτεχνείο Κρήτης
Η επιστηµονική συνεισφορά του έργου
έχει ήδη ανακοινωθεί σε τρία διεθνή
τεχνικά συνέδρια (FPL 2001 - full paper,
IEEE FCCM 2003 - poster, ACM WBMA
2003 - poster), και ένα Ελληνικό Ιατρικό
Συνέδριο (ΕΕΦΙΑ 2003 - Ελεύθερη
Ανακοίνωση)
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∆ωρεάν

Συµφωνητικό Εχεµύθειας

Εµπορικό προϊόν
ΝΟΗΜΑ: Καταγραφή και
Επεξεργασία Γλωσσικού και
Πολιτισµικού Υλικού της
Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
ΙΕΛ- Ινστιτούτο Επεξεργασίας
του Λόγου
ΠΡΟΚΛΗΣΗ - ∆ιακρίβωση και
καταπολέµηση των διακρίσεων
στην απλή και πολλαπλή τους
µορφή που υφίστανται άτοµα µε
αναπηρίες στην αγορά εργασίας
ΙΕΛ-Ινστιτούτο Επεξεργασίας
Λόγου

ιδιωτική εκµετάλευση

Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ - Περιβάλλον
Γραµµατειακής Υποστήριξης για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ)
Ad-Hoc.com FORTHnet A.E.
PALIO - Personalised Access to Local
Information and services for tOurists
FORTHnet A.E.
NB: Εσωτερικό project
INVOICE-IN SA
ACCESS: Development Platform
for Unified Access to Enabling
Environments Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών I
ΑΙΝΕΙΑΣ: Ανάπτυξη Ευέλικτων
Συστηµάτων Εναλλακτικής &
Επαυξητικής ∆ιαπροσωπικής
Επικοινωνίας µέσω Υπολογιστών
και του ∆ιαδικτύου Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών
M-PIRO: Multilingual
Personalized Information
Objects
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

ACCESS: Development Platform for
Unified Access to Enabling
Environments Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ΑΙΝΕΙΑΣ: Ανάπτυξη Ευέλικτων
Συστηµάτων Εναλλακτικής &
Επαυξητικής ∆ιαπροσωπικής
Επικοινωνίας µέσω Υπολογιστών
και του ∆ιαδικτύου Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

ΑΙΝΕΙΑΣ: Ανάπτυξη Ευέλικτων
Συστηµάτων Εναλλακτικής &
Επαυξητικής ∆ιαπροσωπικής
Επικοινωνίας µέσω Υπολογιστών και
του ∆ιαδικτύου Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
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∆ωρεάν
SYMBRAILLE: Μεθοδολογίες
Κωδικοποίησης Επιστηµονικών
Συµβόλων κατά BRAILLE σε
Συστήµατα Πληροφορικής για
Τυφλούς
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
IRIS - Incorporating the
requirements of people with
special needs to Internet based
systems and services
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συµφωνητικό Εχεµύθειας

Εµπορικό προϊόν

ιδιωτική εκµετάλευση

IRIS - Incorporating the requirements
of people with special needs to Internet
based systems and services
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

SYMBRAILLE: Μεθοδολογίες
Κωδικοποίησης Επιστηµονικών
Συµβόλων κατά BRAILLE σε
Συστήµατα Πληροφορικής για
Τυφλούς
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
IRIS - Incorporating the
requirements of people with
special needs to Internet based
systems and services
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

IRIS - Incorporating the
requirements of people with special
needs to Internet based systems and
services
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Άλλο
SYMBRAILLE: Μεθοδολογίες
Κωδικοποίησης Επιστηµονικών Συµβόλων
κατά BRAILLE σε Συστήµατα
Πληροφορικής για Τυφλούς
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών Υιοθέτηση πρότασης
SYMBRAILLE από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο για εφαρµογή σε όλο το
Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα.

TIDE - TP1001-ACCESS - Development
platform for unified ACCESS to enabling
Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυµα
Τεχνολογίας και Έρευνας environments
∆ιαθέσιµο για εργαστηριακή χρήση
PALIO –
Personalised Access to Local Information
and services for tOurists ∆ιαθέσιµο για
Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυµα
Τεχνολογίας και Έρευνας
εργαστηριακή χρήση
GR-DeAN - Greek Design for All
eAccessibility Network Προσβάσιµη
λειτουργία στον
Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυµα
Τεχνολογίας και Έρευνας
Παγκόσµιο Ιστό
EQUAL - Προώθηση της
Ανταγωνιστικότητας και ∆ιασφάλιση της
Απασχόλησης στη Ναυπηγική
Βιοµηχανία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

EQUAL - Προώθηση της
Ανταγωνιστικότητας και ∆ιασφάλιση
της Απασχόλησης στη Ναυπηγική
Βιοµηχανία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ I
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∆ωρεάν

Συµφωνητικό Εχεµύθειας

Εµπορικό προϊόν

ιδιωτική εκµετάλευση

Άλλο
ACTS AC042 AVANTI - Adaptive and
Adaptable Interactions for Multimedia
Telecommunications Applications
Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυµα
Τεχνολογίας και Έρευνας
∆ιαθέσιµο για εργαστηριακή χρήση
IDCnet - Inclusive Design Curriculum
network
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
TIDE 215 GUIB II - Textual and Graphical
User Interfaces for Blind People
Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυµα
Τεχνολογίας και Έρευνας
∆ιαθέσιµο για εργαστηριακή χρήση

Κειµενογράφος FORTHEditor:
Ειδική εφαρµογή για συγγραφή
και διαµόρφωση ηλεκτρονικού
κειµένου από ΑµεΑ
Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυµα Τεχνολογίας και
Έρευνας
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Άλλο

Μέθοδοι πρόσβασης σε ψηφιακό
περιεχόµενο

25,0%

Εκπαιδευτικό λογισµικό

14,3%

Συστήµατα µετάφρασης νοηµατικής
γλώσσας

3,6%

Συστήµατα αναγνώρισης φωνής

14,3%

Συστήµατα µετατροπής κειµένου σε οµιλία

3,6%

Προγράµµατα µετατροπής Braille

Λογισµικό µεγέθυνσης οθόνης

3,6%

Λογισµικό ανάγνωσης οθόνης

Βοηθήµατα διαπροσωπικής επικοινωνίας

Επεξεργασία κειµένου

Πλοήγηση στον παγκόσµιο ιστό

Τεχνολογικές λύσεις προσβασιµότητας σε
περιβάλλον γραφείου

Εργαλεία σχεδιασµού / ανάπτυξης
προσβάσιµων διεπαφών

Επεξεργασία σήµατος

46,4%

35,7%

32,1%
25,0%
21,4%

14,3%
17,9%

7,1%
3,6%

Εικόνα 16: Βασικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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6.4

Συµπεράσµατα

Πρέπει να σηµειωθεί, πριν γίνει ο οποιοσδήποτε σχολιασµός των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της έρευνας και των αποτελεσµάτων της, ότι τα δεδοµένα τα οποία
συλλέχθηκαν είναι ενδεικτικά τάσεων και εποµένως η αξία των αποτελεσµάτων
συνίσταται στην καταγραφή του κλίµατος που επικρατεί στη χώρα µας όσον αφορά την
Ε&ΤΑ σε θέµατα που αφορούν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ και την καθολική
πρόσβαση. Υπό αυτό το πρίσµα αξίζει να παρατηρήσουµε τα εξής:
•

Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων Ε&ΤΑ που περιγράφονται δεν αφορούν την
καθολική πρόσβαση αλλά αµιγώς υποστηρικτικές τεχνολογίες εστιάζοντας είτε σε
συγκεκριµένες οµάδες ΑµεΑ (π.χ. τυφλούς, κωφά άτοµα, χρήστες µε κινητικά
προβλήµατα), είτε στην υποστήριξη εµπειρογνωµόνων αποκατάστασης και άλλων
ειδικοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικών) που ασχολούνται µε ΑµεΑ.

•

Κρίνεται ως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στα έργα που περιγράφονται υπάρχει
συµµετοχή επιχειρήσεων που δηλώνει ικανοποιητικό βαθµό συνεργασίας µεταξύ
ερευνητικών φορέων και βιοµηχανίας για την εκτέλεση έργων που αφορούν τα
ΑµεΑ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι όλες οι επιχειρήσεις που
εµπλέκονται δεν φαίνεται να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο της
υποστηρικτικής τεχνολογίας αλλά σε άλλους κύριους κλάδους της βιοµηχανίας (π.χ.,
λογισµικό και εφαρµογές διαδικτύου, τηλεπικοινωνίες, κλπ). Αυτό δεν είναι κατ’
ανάγκη αρνητικό µιας και θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό των εγχώριων επιχειρήσεων, αρκεί η δραστηριότητα αυτή να µην
αποδειχθεί ως ευκαιριακή συµµετοχή.

•

Ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό των αποτελεσµάτων αφορά τις βασικές
τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των έργων. Η καταγραφή των
τεχνολογιών δείχνει ότι η έµφαση βρίσκεται σε τεχνολογίες σχεδιασµού και
ανάπτυξης προσβάσιµων διεπαφών, ενώ από πλευράς εφαρµογής τους η πλειοψηφία
των έργων φαίνεται να εστιάζεται στην διαπροσωπική επικοινωνία, στην
επεξεργασία κειµένου και στο εκπαιδευτικό λογισµικό. Όσον αφορά την
διαπροσωπική επικοινωνία κάτι τέτοιο µπορεί να εξηγηθεί από τη διάδοση του
διαδικτύου και την ανάγκη διαφόρων οµάδων ΑµεΑ για προσβάσιµη επικοινωνία µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (π.χ., ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Η επεξεργασία
κειµένου προκύπτει ως απαραίτητο εργαλείο στην επαγγελµατική κατάρτιση ΑµεΑ,
ενώ στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι
η τάση ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρµογών για πολλαπλούς χρήστες µικρών
ηλικιών κυρίως, συµπεριλαµβανοµένων και ΑµεΑ.

•

Το γεγονός ότι µόνο δυο δράσεις χαρακτηρίζονται ως αυτό-χρηµατοδοτούµενες
δείχνει το σηµαντικό ρόλο που έχει διατελέσει το κράτος και οι εποπτευόµενοι
φορείς του, µέσω χρηµατοδοτήσεων, στην ενίσχυση της δραστηριότητας Ε&ΤΑ
προς όφελος των ΑµεΑ. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η αρχικά έντονη δραστηριότητα
που κορυφώθηκε το έτος 2002 παρουσιάζει πτωτική τάση την περίοδο που
ακολούθησε. Κάτι τέτοιο µπορεί να εξηγηθεί είτε ως περιορισµός των
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων είτε ως ανεπάρκεια των φορέων να καλύψουν
τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στις προκηρύξεις των
προγραµµάτων. Η παρούσα µελέτη δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για την εξαγωγή
ασφαλούς συµπεράσµατος.
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Από τα παραπάνω γενικά συµπεράσµατα και τα επιµέρους θέµατα που παρουσιάσαµε,
µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η χώρα µας χρειάζεται να κάνει και άλλα βήµατα
στον τοµέα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης όσον αφορά την προσβασιµότητα και την
καθολική πρόσβαση, αφού αφενός διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα εξαιτίας των
υφιστάµενων ερευνητικών κέντρων και ιδρυµάτων, αφετέρου οι φορείς αυτοί φαίνεται να
είναι οι µόνοι που θα µπορούσαν να επηρεάζουν τη βιοµηχανία δηµιουργώντας έτσι ένα
γενικότερα θετικό κλίµα.
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7 Τεχνολογίες της ΚτΠ
Το Κεφάλαιο αυτό ασχολείται κυρίως µε τα βήµατα που έχει πραγµατοποιήσει η Ελλάδα
προς την ανάπτυξη µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας, εστιάζοντας στο βαθµό του
ψηφιακού χάσµατος που υφίσταται σήµερα στη χώρα µας, το οποίο προσεγγίζεται ως
συνάρτηση του ποσοστού προσβάσιµων διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών του
Παγκόσµιου Ιστού που είναι διαθέσιµες σήµερα.
Στη συνέχεια εξετάζονται ορισµένες επιπτώσεις των τεχνολογιών της ΚτΠ σε
επιλεγµένους τοµείς, όπως. Η Υγεία, η Παιδεία και η ∆ηµόσια ∆ιοιήκηση, και τέλος
αναλύεται η κοινωνικό-οικονοµική ένταξη οµάδων ΑµεΑ, (π.χ., ικανές και αναγκαίες
συνθήκες ισότιµης συµµετοχής τους στην ΚτΠ).

7.1

Νέες τεχνολογίες και η ΚτΠ στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας απαιτεί τα ακόλουθα βήµατα:
•

να αναπτυχθεί µια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή που µαζί µε τεχνολογίες της
πληροφορικής θα υποστηρίξει την προσφορά τηλεµατικών υπηρεσιών σε όλους τους
κατοίκους της Ελλάδας

•

να υλοποιηθούν συγκεκριµένα έργα µε ορατά στο καθένα αποτελέσµατα, τα οποία
θα προσφέρουν στον πολίτη ουσιαστική πληροφόρηση µέσω του περιεχόµενου των
“πληροφοριακών λεωφόρων”

•

η Κοινωνία της Πληροφορίας να αποκτήσει την έννοια της «πληροφορηµένης
κοινωνίας» και οι τηλεµατικές υπηρεσίες στους τοµείς της υγείας, του πολιτισµού,
της δηµόσιας διοίκησης, κλπ, να γίνουν προσιτές σε όλους.

Είναι σαφές ότι, αν η χώρα µας θέλει να ακολουθήσει τους γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης
των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και παράλληλα να
εξασφαλίσει την προσφορά σηµαντικών υπηρεσιών µε βάση τις τεχνολογίες αυτές, θα
πρέπει να κάνει προσεκτικά επιλεγµένες επενδύσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή, και µε
στόχο την προώθηση της ΚτΠ µε τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωµένο, η χώρα µας
ενέκρινε και υλοποιεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ (ΕΠ ΚτΠ)
στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Το εν λόγω ΕΠ έχει καινοτοµικό και οριζόντιο χαρακτήρα,
διαπερνώντας διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα
σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της Ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η
Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του Φεβρουαρίου του 1999. Συµβαδίζει επίσης
µε την πρωτοβουλία eEurope και τα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής της Ευρώπης
που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβόνα τον Μάρτιο του 2000.
Μέχρι σήµερα, αν και έχουν γίνει σηµαντικότατα βήµατα, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να
φτάσει τα επιθυµητά επίπεδα απορρόφησης από το ΕΠ ΚτΠ, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων. Η παραδοχή αυτή υπάρχει και στην
πρόσφατη έκθεση του OHE και συγκεκριµένα την τελευταία αναφορά “E-Commerce and
Development Report 2003” της Επιτροπής Εµπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωµένων
Εθνών (UNCTAD) που αξιολογεί ως µη ικανοποιητικά τα βήµατα που έχει κάνει η χώρα
µας προς µια Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην αναφορά αυτή, η χώρα µας κατατάσσεται
42η µεταξύ 82 χωρών για την ετοιµότητά τους στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», πίσω
από τα κράτη-µέλη της E.E, καθώς και, µεταξύ άλλων, πίσω από την Πολωνία, την
Εσθονία, τη Σλοβακία, την Τυνησία και την Ταϊλάνδη. Η σχετική κατάταξη των χωρών
είναι βάσει του δείκτη Global Information Technology Report (GITR), ο οποίος µετρά την
«ετοιµότητα» των κρατών για τη συµµετοχή τους στην «Κοινωνία της Πληροφορίας».
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Ένας άλλος δείκτης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παρόµοιους σκοπούς είναι ο
δείκτης NRI ή Network Readiness Index, ο οποίος σύµφωνα µε την UNCTAD, προσµετρά
το «βαθµό ετοιµότητας ενός έθνους ή µιας κοινωνίας να συµµετέχει στην KτΠ και να
αξιοποιεί τις εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών».
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο δείκτη που είναι έντονα προσανατολισµένος στις πολιτικές
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ο οποίος εξετάζει τρεις άξονες:
•

Το περιβάλλον που αφορά τις αγορές, το νοµικό σύστηµα, τις υποδοµές και τη
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (TΠE)

•

Την ετοιµότητα, που αφορά τη δυνατότητα των παραγόντων κλειδιών στην
ανάπτυξη (ιδιώτες, επιχειρήσεις και ∆ηµόσιο) να αξιοποιούν και να κεφαλαιοποιούν
τις τεχνολογίες TΠE

•

Τη µέτρηση της χρήσης των TΠE από ιδιώτες, επιχειρήσεις και ∆ηµόσιο.

Βάσει του δείκτη NRI η πρώτη χώρα στον κόσµο είναι η Φινλανδία και ακολουθούν οι
HΠA και η Σιγκαπούρη. Στις 10 πρώτες χώρες εκτός των HΠA, της Σιγκαπούρης και της
Tαϊβάν, συγκαταλέγονται 7 ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, η Πορτογαλία που διαθέτει µια
οικονοµία συγκρίσιµη µε εκείνη της Ελλάδας κατατάσσεται έντεκα θέσεις υψηλότερα
(31η) στην ετοιµότητα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας».
H νέα αναφορά της UNCTAD είναι η τρίτη κατά σειρά (είχαν εκδοθεί αντίστοιχες το 2001
και το 2002) και εξετάζει µια σειρά θεµάτων όπως την πρόσβαση και χρήση του Internet,
τις επιπτώσεις των TΠE στην οικονοµική ανάπτυξη και παραγωγικότητα, τις στρατηγικές
ανάπτυξης των TΠE, το ανοιχτό λογισµικό, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
το «outsourcing» και βεβαίως ζητήµατα ψηφιακού χάσµατος. Σχετικά µε το τελευταίο,
διαπιστώνεται γι' άλλη µια φορά ότι, παρά τις εξελίξεις στις TΠE, οι επιπτώσεις τους στις
αναπτυσσόµενες χώρες είναι οριακές. Εξαιρετικά δύσκολη αποδεικνύεται η πρόσβαση των
ατόµων µε αναπηρία σε δηµόσιους χώρους και στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Κάτι τέτοιο
καταδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της
παρούσας µελέτης και η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά παρακάτω.

7.1.1

Ψηφιακό χάσµα στην Ελλάδα

Σε παρόµοια συµπεράσµατα µε αυτά της παρούσης µελέτης, καταλήγουν και άλλες
δηµοσιοποιηµένες πρόσφατες µελέτες.. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε το ψηφιακό χάσµα
στην χώρα µας, τα στοιχεία της µελέτης “Strategic΄s Digital World Outlook 2002 Greece΄s & S.E. Europe Technology Observatory and Assessment”, που ανακοινώθηκαν
από την εταιρεία Συµβούλων Strategic International SA στα πλαίσια του 3ου ετήσιου
συνεδρίου για την Ν.Α. Ευρώπη “Strategic΄s Digital World Forum 2002”, κατατάσσουν
την Ελλάδα ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση όλους σχεδόν τους ∆είκτες που κατά
τους αναλυτές δηµιουργούν το Ψηφιακό Χάσµα και σε τελική ανάλυση, οδηγούν στον
αποκλεισµό από την Ψηφιακή Οικονοµία και την Οικονοµία της Γνώσης.
Σύµφωνα µε το µοντέλο της Strategic International SA σε θέµατα στρατηγικής και
Ψηφιακής Οικονοµίας, τέσσερις αλληλένδετοι παράγοντες οδηγούν, συνήθως, τα κράτη σε
ψηφιακό χάσµα και αποκλεισµό.
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Ο πρώτος είναι ο αµιγώς οικονοµικός παράγοντας που καταλήγει σε οικονοµικό χάσµα.
Συγκεκριµένα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας σε µονάδες αγοραστικής δύναµης σε
σχέση µε αυτό της ΕΕ (ΕΕ-15 = 100) βρίσκεται το 2001 στο 68% έναντι 70,4 % το 1980!
Η εξαιρετικά αυτή αδύναµη επίδοση της χώρας (π.χ. το αντίστοιχο ποσοστό για την
Ιρλανδία την ίδια περίοδο είναι της τάξης 118,8%) την καθιστά ανίσχυρη για κάθε
σηµαντική προσπάθεια στο χώρο της Ψηφιακής Οικονοµίας.
Ο δεύτερος παράγοντας είναι τεχνολογικής φύσεως και αφορά την αδυναµία οικονοµικής
ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της χώρας µας σε αντίθεση µε άλλες συγκρίσιµες χώρες της
ΕΕ (π.χ. Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία), γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα στο
τεχνολογικό χάσµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται, το χάσµα στην Έρευνα
και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) είναι δραµατικό. Οι δαπάνες για E&TA των
επιχειρήσεων (∆είκτης BERD) είναι στην Ελλάδα 0,13 έναντι 1,30 της Ευρώπης (ΕΕ-11
=1,30) δηλαδή σχεδόν δέκα φορές λιγότερο από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Τρίτος παράγοντας διαµόρφωσης του ψηφιακού χάσµατος είναι το χάσµα της Κοινωνίας
της Γνώσης. Ο κατεξοχήν σχετικός δείκτης µέτρησης αυτού του χάσµατος είναι αυτός των
Χρηστών Internet ανά 100 κατοίκους αφού είναι ευρέως παραδεκτό ότι η πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο αποτελεί µια κατ’ εξοχή διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και γνώσης στον
σηµερινό ∆ικτυακό Περιβάλλον. Τα στοιχεία δείχνουν πως ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ 15) 33,8 κάτοικοι στους 100 έχουν πρόσβαση στο Internet, η αντίστοιχη επίδοση για
την Ελλάδα το 2001 είναι 8,8.
Ο τέταρτος παράγοντας του ψηφιακού χάσµατος άφορά την ψηφιακή οικονοµία. Σύµφωνα
µε την πρόσφατη µελέτη του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ και του Κέντρου
Μελετών για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση που παρουσιάστηκε στο Salzburg στις 16/9/2002,
η Ελλάδα έρχεται τελευταία στις 14 χώρες της ΕΕ µε βάση τα κριτήρια της Λισσαβόνας
που ορίστηκαν στις 23/24 – 3 - 2000 σχετικά µε την Οικονοµία της Γνώσης.
Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιµη η λήψη µέτρων προκειµένου να αποφευχθεί η
περαιτέρω όξυνση του οικονοµικού χάσµατος στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο θα την
οδηγούσε σε ενδεχόµενη περιθωριοποίηση από τους Ευρωπαίους εταίρους της και τελικά,
σε ψηφιακό αποκλεισµό.
Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας παρουσιάζονται οι Στατιστικοί ∆είκτες για την ΚτΠ στην
Ελλάδα, που είναι ενδεικτικοί των παραπάνω χαρακτηριστικών και του γενικότερου
κλίµατος στη χώρα µας. (Βλέπε Πίνακα 38).
Ορισµένα στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν την κατάσταση στη χώρα µας
αναφορικά µε τις αγορές υψηλής τεχνολογίας και την ΚτΠ παρατίθενται παρακάτω.
Η Ελλάδα κατατάχθηκε 14η ανάµεσα σε 14 εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον
αφορά την επίτευξη των κριτηρίων της διάσκεψης της Λισσαβόνας προς µία Ευρώπη των
Υψηλών Τεχνολογιών και της καινοτοµίας. Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν αυτή την
επίδοση της χώρας µας, αφού οι δαπάνες του Έλληνα για την τεχνολογία είναι ιδιαίτερα
χαµηλά από το µέσο όρο.
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Πίνακας 38. Στατιστικοί ∆είκτες για την ΚτΠ στην Ελλάδα (Πηγή: Strategic International /K.Kataras SA)

∆είκτης

2000

2001

Αγορά ΙΤ (εκ. €)

1.701

1.938

Κατά Κεφαλή ∆απάνη ΙΤ €

155

176

Αγορά ΙΤ ως % του ΑΕΠ

1,36%

1,55%

Εγκατεστηµένη Βάση Η/Υ (000)

1.460

1.910

∆ιείσδυση Η/Υ (ανά 100 κατ.)

13,2

17,3

Οικιακοί Η/Υ (000)

355

495

∆ιείσδυση Οικιακών Η/Υ (ανά 100 κατ.)

3,2

4,5

Επαγγελµατικοί Η/Υ (000)

1.105

1415

∆ιείσδυση Επαγγελµατικών Η/Υ (ανα 100 κατ.)

10

12,8

Αγορά Τηλεπικοινωνιών (εκ. €)

6.762

7.204

Κατά Κεφαλή ∆απάνη Τηλεπικοινωνιών (€)

615

655

Αγορά Τηλεπικοινωνιών ως % του ΑΕΠ

6,02

6,52

Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας (000)

5.659

5.750

∆ιείσδυση Σταθερής Τηλεφωνίας (ανα 100 κατ.)

53,4

54,1

Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας (000)

5.932

7.962

∆ιείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας (ανά 100 κατ.)

54,9

73,7

Γραµµές ISDN (000)

97

204

∆ιείσδυση ISDN (ανά 100 κατ.)

0,9

1,9

Χρήστες Internet (000)

760

967

∆ιείσδυση Internet (ανά 100 κατ.)

6,9

8,8

Εικόνα 17. Οι Υψηλές Τεχνολογίες στην Ελλάδα ως % του Μ.Ο. της ∆υτικής Ευρώπης, 2002 (Πηγή:
Strategic International/ K. Kataras S.A)
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Όπως προκύπτει από το γράφηµα στην Εικόνα 17, µονάχα οι δαπάνες Τηλεπικοινωνιών
έφθασαν το 87% του µέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ η Πληροφορική και το ∆ιαδίκτυο
φαίνεται να έχουν πολύ δρόµο ακόµη µπροστά τους.
Επιπλέον, η Ελλάδα δεν κρατά ούτε τα σκήπτρα µεταξύ των νέων εταίρων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στην περιοχή και να
αποτελέσει έναν εξαγωγέα τεχνογνωσίας και εµπειρίας, αφού κάποιες χώρες της Νότιας
και Ανατολικής Ευρώπης φαίνονται περισσότερο ώριµες τεχνολογικά. Σύµφωνα µε
στοιχεία της µελέτης “Greece – Digital World Outlook 2003” της εταιρίας συµβούλων
Strategic International/K.Kataras SA, η κατά κεφαλή δαπάνη του Έλληνα για
Πληροφορική το 2002 (βλέπε Εικόνα 18) ήταν 198,8 €, τη στιγµή που για τον Κύπριο
ήταν 298,5 €, για τον Σλοβένο 201,5 € και για τον Τσέχο 201,4 €. Με αυτό τον τρόπο
βλάπτονται και οι επενδύσεις των ελληνικών εταιριών στην περιοχή, µε τις γνωστές
παρενέργειες στην εσωτερική αγορά. (βλέπε Εικόνα 18)

Εικόνα 18.(Κατά κεφαλή δαπάνες για Πληροφορική σην Ευρώπη)
Πηγή: Strategic International/ K. Kataras S.A (Πηγή: Strategic International/ K. Kataras S.A)

Παρ’ όλη την αρνητική συγκυρία, οι αγορές Υψηλών Τεχνολογιών στην Ελλάδα
αυξήθηκαν για το 2002 (βλέπε Εικόνα 19), µε τις Τηλεπικοινωνίες να φθάνουν σε αξία τα
8,2 δις € (αύξηση 12,1% από το 2001) και την Πληροφορική να φθάνει το 1,9 δις €
(αύξηση 11,2% από το προηγούµενο έτος), πάντα σύµφωνα µε στοιχεία της ίδιας µελέτης.
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Εικόνα 19. Αγορές Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Ελλάδα, 2002 (εκ, €) (Πηγή: Strategic International
/ K. Kataras S.A)

Εικόνα 20. Αύξηση % στις Αγορές Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Ελλάδα, 2002 (Πηγή: Strategic
International/ K. Kataras S.A)

Σηµαντικοί παράµετροι που οδήγησαν τελικά τις παραπάνω αγορές σε αύξηση (βλέπε
Εικόνα 20), παρά το αρνητικό κλίµα, ήταν:
•

Η απελευθέρωση των Τηλεπικοινωνιών που απαίτησε υποδοµές σε πολλά επίπεδα

•

Τα ολυµπιακά έργα του 2004

•

Συνεχιζόµενα έργα ψηφιοποίησης του ∆ηµόσιου τοµέα, ειδικά στη δηµόσια
διοίκηση και στην εκπαίδευση

•

Η συνεχιζόµενη αύξηση του air-time στις Τηλεπικοινωνίες

•

Η ανάδειξη του κινητού από συµπληρωµατικού σε πρωτεύον µέσο επικοινωνίας

•

Η συνεχιζόµενη άνοδος της κινητής τηλεφωνίας

•

Η αγορά νέων Η/Υ εξακολουθεί να αυξάνει, ξεπερνώντας τα 580.000 νέα PC για το
2003

•

Η αύξηση των χρηστών Internet, περισσότεροι από 1,2 εκατοµµύρια στο τέλος του
2002, και του e-business.
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Στον αντίποδα βέβαια, αρκετοί ήταν και οι παράγοντες που κράτησαν τις αγορές σε
χαµηλότερα επίπεδα από τις πραγµατικές τους δυνατότητες:
•

Η συνεχιζόµενη έλλειψη ανταγωνισµού

•

Η στασιµότητα σε νέες τεχνολογίες στην Πληροφορική, ειδικά από τους ISVs

•

Η ανυπαρξία broadband, ειδικά του DSL

•

Οι άδειες FWA που δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ

•

Η πειρατεία λογισµικού η οποία επεκτάθηκε και σε πιο σύνθετα προγράµµατα

•

Η ισχυρή ακόµη εξάρτηση της Πληροφορικής από το ∆ηµόσιο τοµέα

Σύµφωνα µε τους αναλυτές της Strategic International SA, υπάρχει προοπτική για
µελλοντική αύξηση των αγορών Υψηλών Τεχνολογιών, πάντα όµως στα πλαίσια
βελτίωσης του περιβάλλοντος, αλλά και µε αναβάθµιση της προστιθέµενης αξίας των
εταιριών ώστε να βελτιωθεί και η ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στο διεθνή
ανταγωνισµό.

7.2

Επιπτώσεις και νέες ευκαιρίες σε επιλεγµένους τοµείς

Το Γ’ ΚΠΣ αποτελεί για τη χώρα µας µια µοναδική ευκαιρία να επιταχύνει τις εξελίξεις
προς µια Κοινωνία της Πληροφορίας, µέσω της προκήρυξης προγραµµάτων, καθώς και
της ένταξης και χρηµατοδότησης έργων που θα βελτιώσουν σηµαντικά τόσο τις υποδοµές
όσο και τη διάδοση νέων τεχνολογιών σε διάφορους τοµείς σε κεντρικό, αλλά κυρίως
περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή απαιτεί σχεδιασµό, συντονισµό και
περιοδικό έλεγχο προκειµένου να δηµιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν
την επίτευξη τοµών σε επιλεγµένους τοµείς όπως η παιδεία, η υγεία, η δηµόσια διοίκηση,
κλπ. Γενικά, οι επιπτώσεις από την προσπάθεια αυτή αναµένονται να είναι ιδιαίτερα
θετικές γενικά για τη χώρα, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες των οποίων η αξιοποίηση σε
µεγάλο βαθµό θα καθορίσει το µέλλον της χώρας στον Ευρωπαϊκό στίβο και διεθνώς.
Ορισµένες από αυτές τις επιπτώσεις σε επιλεγµένους τοµείς παρουσιάζονται περιληπτικά
παρακάτω.

7.2.1

Παιδεία

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αλλάζει ριζικά τόσο τους τρόπους εκπαίδευσης και
πρόσβασης στη γνώση όσο και τις διαδικασίες µέσω των οποίων η γνώση αυτή
µεταφέρεται στους πολίτες. Σήµερα, η νέα απαίτηση που προβάλλει είναι η ανάγκη
προετοιµασίας των αυριανών πολιτών στο να χειρίζονται το τεχνολογικό περιβάλλον µε
τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν και να ανανεώνουν τη γνώση
τους µε ταχείς ρυθµούς. Έτσι, το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να
αντιµετωπίσει την πρόκληση αυτή, προετοιµάζοντας τους αυριανούς πολίτες οι οποίοι θα
κληθούν να ζήσουν σε µία κοινωνία διαρκούς ανανέωσης της γνώσης. Υποχρέωση της
πολιτείας είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη µάθηση και στην απόκτηση των
ικανοτήτων που θα καταστήσουν τους αυριανούς πολίτες ικανούς να παρακολουθούν
απρόσκοπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και να εξοικειώνονται µε αυτές, συµµετέχοντας
ενεργά και ισότιµα στον ψηφιακό κόσµο. Και αυτό γιατί µόνο η αποδοτική χρήση των
νέων υπηρεσιών από τους πολίτες (ως συνάρτηση της εκπαίδευσής τους) θα δηµιουργήσει
συνθήκες ανταγωνισµού που θα κατευθύνουν τη βιοµηχανία στην απρόσκοπτη αναζήτηση
συγκριτικού πλεονεκτήµατος.

191

Η πραγµάτωση του στόχου αυτού στην εκπαίδευση πρέπει εποµένως να συνδέεται µε την
επέκταση και τον εκσυγχρονισµό της υπάρχουσας υποδοµής ώστε να παρέχεται σε κάθε
σχολείο και µαθητή πρόσβαση στις υπηρεσίες και εφαρµογές της Κοινωνίας της
Πληροφορίας. Ταυτόχρονα, η υπάρχουσα τεχνογνωσία θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατά
τρόπο τέτοιο που να αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία και προώθηση υπηρεσιών
εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και για την παραγωγή
εκπαιδευτικού λογισµικού. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει η χώρα µας να επενδύσει
µεταξύ άλλων στα παρακάτω:
•

Βελτίωση υποδοµής των οργανισµών εκπαίδευσης (Α' βάθµιας, Β΄ βάθµιας, Γ΄
βάθµιας) των περιφερειών της χώρας σε υπολογιστές και δικτύωση µε στόχο την
παροχή γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους εκπαιδευόµενους

•

Προώθηση της εικονικής παρουσίας των εκπαιδευτικών οργανισµών στο διαδίκτυο

•

Ανάπτυξη υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξη µηχανισµών για
τη δια βίου εκπαίδευση (π.χ. µέσω του διαδικτύου)

•

Υποστήριξη δράσεων µεταξύ τοπικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων
και τοπικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη άµεσα διαθέσιµου εκπαιδευτικού
υλικού (π.χ. µέσω του διαδικτύου)

Συγκεκριµένα, αξιοποιώντας δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από το Β’ ΚΠΣ, στόχος
είναι να προσαρµοστεί το εκπαιδευτικό σύστηµα στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και
να χαρακτηρίζεται από αυξηµένη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στη
δικτύωση σχολείων, πανεπιστηµίων και ακαδηµαϊκής κοινότητας (συµπεριλαµβανοµένων
των διοικητικών υπηρεσιών), από καλά καταρτισµένους εκπαιδευτικούς και µαθητές,
καθώς και από την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ιδιαίτερη
προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προς όφελος των νέων που κατοικούν στις λιγότερο
ευνοηµένες περιοχές, και των ΑµεΑ, εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση µέσω δηµοσίων
σηµείων σύνδεσης, έτσι ώστε άµεσα όλοι οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να
είναι «ψηφιακά εγγράµµατοι». Επίσης, έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, στη χρήση του Internet και των εργαλείων πολυµέσων. Η επίτευξη όλων
των παραπάνω στόχων εξαρτάται από την ενεργοποίηση νέων µεθόδων εφαρµογής που θα
επιτρέψουν την επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης. Το ποσοστό διείσδυσης των PCs
στην εκπαιδευτική και µαθητική κοινότητα πρέπει να βελτιωθεί µε την ενθάρρυνση της
προµήθειας εξοπλισµού σε χαµηλό κόστος.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να ενηµερώνονται συνεχώς για τις νέες
τεχνολογίες µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων εκπαιδευτικών εφαρµογών. Ωστόσο, η
διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης µε εφαρµογές πολυµέσων εξαρτάται κυρίως
από την ύπαρξη κατάλληλου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού. Θα είναι συνεπώς
σηµαντικό να αναπτυχθεί και να διαχυθεί εκπαιδευτικό υλικό (π.χ., πολυµέσων), να
προωθηθεί η πιστοποίηση εφαρµογών εκπαιδευτικού λογισµικού, να δηµιουργηθούν
ψηφιακές βιβλιοθήκες συνδεδεµένες σε δίκτυα, καθώς και να συσταθούν κέντρα τηλεεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Οι κοινωνικά µειονεκτούσες οµάδες δεν
πρέπει να αποκλειστούν από την ΚτΠ και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για την ειδική εκπαίδευση αυτών των ατόµων.

7.2.2

Υγεία

Το όραµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον τοµέα της υγείας περιλαµβάνει την
αποκεντρωµένη φροντίδα υγείας, όπου η γνώση και οι υπηρεσίες είναι προσβάσιµες σε
όλους. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών καλούνται να
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υποστηρίξουν την επίτευξη αυτών των βασικών στόχων, και µπορούν να συµβάλλουν
αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και στην πιο ορθολογική
διαχείριση πόρων προς όφελος του πολίτη. Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει αποκτήσει
ικανοποιητικό αριθµό µεγάλων νοσοκοµείων, τα οποία όµως δεν παρέχουν όλες τις
απαιτούµενες υπηρεσίες, ειδικά στην περιφέρεια της χώρας και ειδικότερα στις µικρότερες
πόλεις της περιφέρειας. Ταυτόχρονα, οι περιφέρειες τις χώρας παρουσιάζουν ελλείψεις
όσο αφορά τις απαιτούµενες υποδοµές υγείας (π.χ., δίκτυα, στελέχωση, υπηρεσίες). Η
επέκταση ή βελτίωση των υποδοµών αυτών σε ολόκληρη την περιφέρεια κρίνεται
αναγκαία, ενώ αναµένεται να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα
της συνεχούς φροντίδας υγείας, σε ότι αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία και την
αποκατάσταση του ασθενούς. Επίσης, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ενσωµάτωσή τους σε
διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης αναµένεται προοδευτικά να µειώσουν το κόστος
λειτουργίας σε επίπεδο νοσοκοµείων και υγειονοµικών µονάδων.
Προς την κατεύθυνση υλοποίησης των παραπάνω στόχων η χώρα µας υλοποιεί το
επιχειρησιακό πρόγραµµα «Υγεία - Πρόνοια» στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, το οποίο στοχεύει
στην:
•

Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας και βελτίωση της Υγείας και της Κοινωνικής
Προστασίας του πληθυσµού.

•

Αναβάθµιση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των
υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

•

Ενίσχυση της αυτοδυναµίας των Περιφερειών, µε την άρση των περιφερειακών
ανισοτήτων στην κατανοµή και παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
φροντίδας.

•

Άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους
πολίτες.

•

Σηµαντική βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών από την παροχή
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών που είναι φιλικές προς τους χρήστες και προσιτές
σε όλους.

Οι στόχοι αυτοί εναρµονίζονται πλήρως µε τους βασικούς στόχους της εθνικής
αναπτυξιακής πολιτικής, τη στρατηγική και τις βασικές επιδιώξεις του Σχεδίου Ανάπτυξης
2000 – 2006 και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας ΙV «Βελτίωση Ποιότητας
Ζωής και Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚτΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι
παρεµβάσεις στον τοµέα της Υγείας στοχεύουν συγκεκριµένα σε:
•

Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας.

•

Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

•

Εκσυγχρονισµό των νοσοκοµείων

•

Σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

•

∆ηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων (ΟΣΥ) κατά Περιφέρεια

•

Εισαγωγή σύγχρονων µορφών διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης

•

∆ιαµόρφωση ενός σύγχρονου νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα υπηρεσιών υγείας

•

Άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου στην παροχή υπηρεσιών υγείας
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•

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού

Αντίστοιχα, οι παρεµβάσεις στον τοµέα της Πρόνοιας στοχεύουν σε:
•

Εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας

•

Πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού ατόµων και
οµάδων του πληθυσµού

•

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού.

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Υγεία – Πρόνοια» υλοποιείται η ευρύτερη στρατηγική παροχής
βελτιωµένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε όλους τους πολίτες, καθώς και της
αναδιοργάνωσης της διοίκησης του ΕΣΥ. Οι ΤΠΕ και η αξιοποίησή τους σε όλα τα
στάδια του συστήµατος υγείας για την παροχή νέων βελτιωµένων υπηρεσιών αναµένεται
να δηµιουργήσουν ένα πλήρως αναθεωρηµένο σύστηµα υγείας και πρόνοιας που να
υποστηρίζεται από εφαρµογές της ΚτΠ. Αυτό συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, τη σύνδεση του
επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού του τοµέα σε υποδοµές ιατρικής τηλεµατικής
για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, τη διασύνδεση περιφερειακών και τοπικών κέντρων
υγείας (συµπεριλαµβανοµένων κέντρων σε αποµακρυσµένες, νησιωτικές και ορεινές
περιοχές) µε ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικά σηµεία, την ανάπτυξη
εφαρµογών τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικών συστηµάτων για ηλικιωµένους και ανάπηρους,
καθώς και συστηµάτων για ασφαλή και εµπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών
για τους ασθενείς.

7.2.3

∆ηµόσια διοίκηση

Στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (σε Ευρωπαϊκό, εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο) θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε σύντοµο χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Οι
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την
επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τη λειτουργία της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης σε πλαίσιο διαφάνειας και δηµοκρατικής συµµετοχής.
Ο στόχος όπως έχει εκφραστεί από πολλούς είναι η προοδευτική µεταφορά σε ένα
καθεστώς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προάγει τη φιλικότητα, αποδοτικότητα και
αποτελεσµατικότητα της συναλλαγής µε το κράτος σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνιών, όπως το διαδίκτυο, για τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε κεντρικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό είναι κυρίως τριών
τύπων, υπηρεσίες πληροφόρησης και ενηµέρωσης, υπηρεσίες επικοινωνίας και ηλεκτρικές
συναλλαγές. Συνήθως, ο δικαιούχος τέτοιων υπηρεσιών είναι το κράτος (και οι
εποπτευόµενοι φορείς), που είτε από µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλους εταίρους
(π.χ., τράπεζες, επιχειρήσεις όπως ΟΤΕ) υλοποιούν τις υπηρεσίες αυτές και τις διαδικασίες
που θα τις στηρίξουν σε καθηµερινή βάση. Αποδέκτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών
ουσιαστικά θα πρέπει να είναι όλοι οι πολίτες (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), καθώς
επίσης επιχειρήσεις / οργανισµοί, αλλά και το ίδιο το κράτος και οι εποπτευόµενοι φορείς
του.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα ενός σύγχρονου κράτους που
σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών. Σε πολλές χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς έχουν γίνει σηµαντικά
βήµατα στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση
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εµπειριών αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτησή τους από
επιχειρήσεις, οργανισµούς, αλλά και από το ευρύ κοινό, καθώς και την υποδοµή που
απαιτείται για να τις στηρίξει τις σχετικές τεχνολογίες (βλέπε Εικόνα 21).

WWW

Groupware

E-commerce

Πολυπλοκότητα

Στατικές
Βάσεις
E-mail Chat Forms Work- Payment
ιστοσελίδες δεδοµένων
flows
Πληροφόρηση
Επικοινωνία
Συναλλαγές
Τεχνολογική δυσκολία
Εικόνα 21: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεχνολογικές προσεγγίσεις και εφαρµοστικότητα

Εικόνα 22: Υπηρεσίες πληροφόρησης

Στη χώρα µας, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο, ενώ
για πρώτη φορά αποτελεί εθνική προτεραιότητα σε επίπεδο επιχειρησιακών σχεδίων
προγραµµάτων και δράσεων. Ως τέτοια προτεραιότητα, συµπίπτει µε προτεραιότητες σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως αυτές εκφράζονται κατά καιρούς από σχετικές οδηγίες (βλέπε
Οδηγία e-Europe) και Προγράµµατα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το 6ο
Κοινοτικό Πρόγραµµα Πλαίσιο.
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Ωστόσο, η υφιστάµενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από περιορισµένο αριθµό υπηρεσιών
όλων των τύπων, ενώ υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών, µε εξαίρεση ορισµένους
τοµείς, είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες πληροφόρησης που προσφέρονται, έχουν συνήθως τη µορφή
ηλεκτρονικών εντύπων, δηλαδή στατικές ιστοσελίδες, αρχεία κειµένου που µπορούν να
ανακτηθούν από το διαδίκτυο και να καταχωρηθούν τοπικά για περαιτέρω επεξεργασία,
αρχεία σε µορφή PDF (βλέπε Εικόνα 22). Ορισµένες υπηρεσίες πληροφόρησης
συνίστανται και στην εφαρµογή κριτηρίων για την ανάκτηση συγκεκριµένης πληροφορίας
από βάσεις δεδοµένων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική
εκκαθάριση (βλέπε Εικόνα 23) και η εξεύρεση Φ.Ε.Κ (βλέπε Εικόνα 24).

Εικόνα 23: Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης

Εικόνα 24: Αναζήτηση ΦΕΚ
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Οι υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρονται αφορούν κυρίως αποστολή ηλεκτρικών
µηνυµάτων και πληροφόρηση σχετικά µε αριθµούς τηλεφώνων, ταχυδροµικές διευθύνσεις,
και στοιχεία παραληπτών (βλέπε Εικόνα 25 και Εικόνα 26). Σε ορισµένες περιπτώσεις
χρησιµοποιούνται και περισσότερο προηγµένες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συνοµιλία
µεταξύ ατόµων ή φορέων.

Εικόνα 25: Υπηρεσία επικοινωνίας µε τη Νοµαρχία Ξάνθης

Εικόνα 26: Υπηρεσία επικοινωνίας του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
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Τέλος, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι ελάχιστες και πολύ συχνά
υπολείπονται ευχρηστίας και λειτουργικότητας. Υπηρεσίες που ανήκουν στην κατηγορία
αυτή προσφέρονται από ορισµένους φορείς όπως το Υπουργείου Οικονοµικών
(ηλεκτρονική δήλωση ΦΠΑ) και το ΙΚΑ (ηλεκτρονικές δηλώσεις), ενώ οι χρήστες των
υπηρεσιών αυτών είναι συγκεκριµένες κατηγορίες εµπειρογνωµόνων, όπως λογιστές. Τα
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αυτών έχουν συνοπτικά ως εξής:
•

Είναι προστατευµένες υπηρεσίες, προσφέροντας πρόσβαση µόνο σε εγκεκριµένους
χρήστες

•

Βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες σχεσιακής βάσης δεδοµένων

•

Η διεπαφή έχει τη µορφή φόρµας, όπως είναι τα περισσότερα έντυπα που αφορούν
δηµόσια διοίκηση.

Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι καµία από τις παραπάνω υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης δεν έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε τρόπο τέτοιο που να είναι άµεσα
προσβάσιµες από ΑµεΑ. Ως βασικό συµπέρασµα από τα παραπάνω προκύπτει το γεγονός
ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα πρέπει να κάνει άλµατα προς την κατεύθυνση
της εξυπηρέτησης του πολίτη, των φορέων που εµπλέκονται σε συναλλαγές µε δηµόσιους
οργανισµούς, κλπ. Πολλοί θεσµοί που ήδη λειτουργούν (π.χ., Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών) πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση προκειµένου να φέρουν πιο κοντά στην κεντρική ή περιφερειακή διοίκηση
τους πολίτες, οικονοµικούς φορείς και γενικότερα την κοινωνία. Εποµένως, πρέπει να
αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες όλων των τύπων και οι υπηρεσίες αυτές να είναι
προσβάσιµες από όλους τους απωτέρους χρήστες τους, συµπεριλαµβανοµένων και των
ΑµεΑ. Εποµένως το πρόβληµα της προσβασιµότητας πρέπει να µελετηθεί συνολικά µε
στόχο την εξεύρεση λύσεων που θα αντιµετωπίζουν το πρόβληµα τόσο στη σηµερινή όσο
και στη µελλοντική του διάσταση. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιδειχθούν λύσεις που
να είναι γενικές, τεχνολογικά εφικτές, οικονοµικά ώριµες και βιώσιµες και που θα
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό, µέσα από κοινωνικές διαδικασίες που διασφαλίζουν
την ισότητα και την αποφυγή διακρίσεων, η καθολική πρόσβαση να αποτελεί βασική
παράµετρο στις προκηρύξεις έργων ηλεκτρονικής διοίκησης και διακυβέρνησης. Κατά
συνέπεια, το αποφασιστικό βήµα είναι να θεσµοθετηθούν οι απαιτήσεις καθολικής
πρόσβασης στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών που
προκηρύσσονται.
Η θέση αυτή ενισχύεται από ανάλογες ενέργειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η
∆ιακήρυξη των Υπουργών για την Ηλεκτρονική Ένταξη (Ministerial Declaration on eInclusion) - Ηράκλειο 11.4.2003), σύµφωνα µε την οποία «τα κράτη µέλη θα συντονίσουν
τις προσπάθειές τους µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εναρµονίσουν τις εθνικές
πολιτικές προµηθειών που βασίζονται στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία δηµόσιων προµηθειών
και υποστηρίζονται από τεχνικές προδιαγραφές. Η έµφαση πρέπει να τοποθετηθεί στην
προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης των κριτηρίων προσβασιµότητας, στην άρση των
υφιστάµενων εµποδίων και στην ενίσχυση του ρόλου των προδιαγραφών προκειµένου να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ρύθµιση πρόσφατου ιταλικού νόµου, σύµφωνα µε την
οποία, όλες οι συµβάσεις για τη δηµιουργία ή την αλλαγή ιστοσελίδων του δηµοσίου
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ακυρώνονται, εάν δεν απαιτούν προσβασιµότητα36. Ο ιταλικός νόµος αξιώνει µάλιστα να
είναι προσβάσιµα αγαθά και υπηρεσίες που αποκτώνται από ιδιώτες µε δηµόσια
συµµετοχή. Οι δύο αυτές ρυθµίσεις αποτελούν παραδείγµατα καλής νοµοθετικής
πρακτικής για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και γενικότερα.

7.3

Προσβασιµότητα της ΚτΠ στην Ελλάδα σήµερα:
Αξιολόγηση προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων του
Ελληνικού διαδικτύου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΚτΠ στη χώρα µας υπολείπεται σε ανάπτυξη µεταξύ άλλων
προηγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών της Ν.Α Ευρώπης. Η
κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ΚτΠ στη
χώρα µας. Ένα τέτοιο ποιοτικό χαρακτηριστικό που αφορά την παρούσα µελέτη είναι η
πρόσβαση σε παρεχόµενες ψηφιακές υπηρεσίες. Μέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει κάποια
εµπεριστατωµένη µελέτη του Ελληνικού διαδικτύου προκειµένου να καταγραφούν είτε οι
τάσεις που αφορούν την προσβασιµότητα διαδικτυακών τόπων είτε ο βαθµός αποδοχής
και υιοθέτησης των κανόνων προσβασιµότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και ανάπτυξη λογισµικού ή στην παροχή υπηρεσιών.
Ωστόσο, µια τέτοια µελέτη θα ήταν ενδεικτική της επικρατούσας τάσης που αφορά την
προσβασιµότητα στη χώρα µας τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο φορέων
ή οργανισµών που αναθέτουν έργα σε επιχειρήσεις του κλάδου. Για το σκοπό αυτό
αποφασίστηκε στα πλαίσια της παρούσας µελέτης να πραγµατοποιηθεί µια µικρής
έκτασης έρευνα της ελληνικής πραγµατικότητας ώστε να υπάρξει µια πρώτη κατανόηση
των παραπάνω θεµάτων.

7.3.1

Μέθοδος

Για την υλοποίηση της έρευνας ακολουθήθηκε µια µεθοδολογία η οποία στηρίζεται σε
διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και µεθόδους µε στόχο την όσο το δυνατό αντικειµενικότερη
επιλογή διαδικτυακών τόπων προς έλεγχο και τη χρήση των οδηγιών προσβασιµότητας
περιεχοµένου του W3C-WAI. Η µέθοδος ανάλυσης των δεδοµένων βασίστηκε σε
εργαλεία αυτόµατου ελέγχου προσβασιµότητας και χρηστικότητας των οποίων τα
αποτελέσµατα απετέλεσαν αντικείµενο περαιτέρω µελέτης από εµπειρογνώµονες. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας καταγράφηκαν σε µια βάση δεδοµένων, από την οποία
προκύπτουν όσα παρουσιάζονται παρακάτω.
7.3.1.1

Επιλογή ∆ιαδικτυακών τόπων

Προκειµένου η έρευνα να είναι αντιπροσωπευτική του ελληνικού χώρου, η επιλογή των
Ελληνικών διαδικτυακών τόπων έγινε µε βάση την επισκεψιµότητά τους. Το τελικό
δείγµα, το οποίο περιέχει άνω των 250 διαδικτυακών τόπων, περιλαµβάνει εκτός από τους
δηµοφιλέστερους µε βάση την επισκεψιµότητα τόπους, επιλεγµένους διαδικτυακούς
τόπους της Ελληνικής ηλεκτρονικής διοίκησης, στους οποίους περιλαµβάνεται σηµαντική
πληροφορία για τους πολίτες.

36

Βλ. άρθρο 4 παρ. 2 του νόµου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες στα
«πληροφοριακά εργαλεία» (“Disposizioni per favorire l’ accesso dei soggetti disabili agli strumentι
informatici”-2003)
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Η επιλογή βασίστηκε στα αποτελέσµατα, της 17ης Οκτωβρίου 2003, του διαδικτυακού
τόπου Alexa37, ο οποίος καταγράφει την επισκεψιµότητα των τελευταίων έξι (6) µηνών
(Παράρτηµα VI). Παρότι είναι γνωστό το γεγονός ότι η καταγραφή αυτή λαµβάνει ως επί
το πλείστον υπόψη πλοηγήσεις µέσω του Internet Explorer της Microsoft, θεωρείται
αντιπροσωπευτική λόγω της υπεροχής χρήσης του συγκεκριµένου πλοηγού (στατιστικά
στοιχεία χρήσης φτάνουν το 75 - 94% έναντι 25 - 6% άλλων πλοηγών38). Αναλυτικά, οι
κατηγορίες των διαδικτυακών τόπων παρουσιάζονται στον Πίνακα 39.
Πίνακας 39. Ανάλυση διαδικτυακών τόπων βάσει θεµατικής περιοχής
(Πηγή: ∆ιαδικτυακός Τόπος Alexa)
Κατηγορία
Πολιτισµός
Οικονοµία
Υπουργεία
Οργανισµοί
Νέα
Νοσοκοµεία
Online Αγορές
∆ιαδικτυακές Πύλες
Βιβλιοθήκες
Ερευνητικοί Οργανισµοί
Μεταφορές
Πανεπιστήµια
∆ηµόσιες Πληροφορίες
Σχολεία
Σύνολο

7.3.1.2

Αριθµός τόπων
11
23
26
12
20
17
8
8
18
9
12
32
30
30
256

Έλεγχος προσβασιµότητας (W3C-WCAG 1.0)

Στους επιλεχθέντες διαδικτυακούς τόπους έγινε έλεγχος εναρµόνισης µε τις «Οδηγίες
Προσβασιµότητας Περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού, έκδοση 1.0» (Web Content
Accessibility Guidelines 1.0) από το Web Accessibility Initiative (WAI) του World Wide
Web Consortium (W3C). Ο αυτοµατοποιηµένος τρόπος ελέγχου περιλάµβανε τη χρήση
της δικτυακής έκδοσης του Bobby39. Τα αποτελέσµατα της έρευνας περιλαµβάνουν την
ανάλυση συµµόρφωσης σε επίπεδο A, AA και ΑΑΑ και την ανάλυση των λαθών τύπου 1
(P1), 2 (P2) και 3 (P3). Η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει:
•

Τήρηση ή όχι του επιπέδου Α
-

Εάν όχι
Τύπος λάθους επιπέδου 1
Αριθµός λαθών

37

www.alexa.com

38

(Πηγές: W3Schools38, WebReference38).

39

http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp
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•

Τήρηση ή όχι του επιπέδου ΑΑ
-

Εάν όχι
Τύπος λάθους επιπέδου 2
Αριθµός λαθών

•

Τήρηση ή όχι του επιπέδου ΑΑΑ
-

Εάν όχι
Τύπος λάθους επιπέδου 3
Αριθµός λαθών

7.3.1.3

Έλεγχος Ευχρηστίας (W3C-WCAG 1.0)

Οι επιλεχθέντες διαδικτυακοί τόποι ελέχθησαν για το κατά πόσο εναρµονίζονται µε
συγκεκριµένες «Οδηγίες Προσβασιµότητας Περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού, έκδοση
1.0» (Web Content Accessibility Guidelines 1.0), οι οποίες επηρεάζουν τη συνολική
ευχρηστία του τόπου. Ο αυτοµατοποιηµένος τρόπος ελέγχου περιλαµβάνει τη χρήση της
δικτυακής έκδοσης του LIFT40. Τα αποτελέσµατα της έρευνας περιλαµβάνουν την
ανάλυση συµµόρφωσης σε επίπεδο A, AA και ΑΑΑ και την ανάλυση των λαθών τύπου 1
(P1), 2 (P2) και 3 (P3). Η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει:
•

Τήρηση ή όχι του επιπέδου Α
-

Εάν όχι
Τύπος λάθους επιπέδου 1
Αριθµός λαθών

•

Τήρηση ή όχι του επιπέδου ΑΑ
-

Εάν όχι
Τύπος λάθους επιπέδου 2
Αριθµός λαθών

•

Τήρηση ή όχι του επιπέδου ΑΑΑ
-

Εάν όχι
Τύπος λάθους επιπέδου 3
Αριθµός λαθών

7.3.1.4

Αλγόριθµος αξιολόγησης

Με το πέρας της διαδικασίας ελέγχου συγκεντρώθηκαν για κάθε διαδικτυακό τόπο όλες οι
επισηµάνσεις λαθών (f[i], όπου i = τύπος επισήµανσης), για τις οποίες υπήρχε ένα
αντίστοιχο «βάρος αποτυχίας» (b[i], όπου i = τύπος επισήµανσης). Το εκάστοτε βάρος
αποτυχίας της κάθε επισήµανσης προκύπτει από το βαθµό δυσκολίας που προκαλεί η
επισήµανση αυτή στη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Έτσι, π.χ., η ύπαρξη κίνησης
εικόνων στις σελίδες (µέγιστος βαθµός αποτυχίας) προκαλεί περισσότερα προβλήµατα
στην ανάγνωσή της από εκείνα που προκαλεί το να µη συµπεριλαµβάνονται «εξ ορισµού»,
40

http://www.usablenet.com/
201

χαρακτήρες σε κουτιά επεξεργασίας και περιοχές κειµένου για την ευκολότερη διαχείριση
άδειων µηχανισµών φόρµας (ελάχιστος βαθµός αποτυχίας). Επίσης, η έλλειψη περίληψης
για κάθε πίνακα που περιέχει δεδοµένα δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα από την
απαίτηση χρήσης ενός στοιχείου από συγκεκριµένη συσκευή (π.χ., κουµπί ποντικιού)
χωρίς εναλλακτικές λύσεις (π.χ., πληκτρολόγιο).
Ένα άλλο βήµα του αλγορίθµου της αξιολόγησης αφορούσε την κανονικοποίηση των
αποτελεσµάτων της διαδικασίας ελέγχου. Μέσω των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων της
καταγραφής όλων των επισηµάνσεων λαθών για τους διαδικτυακούς τόπους της παρούσας
µελέτης, παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός εµφάνισης του κάθε τύπου επισήµανσης.
Τύποι επισηµάνσεων µε υψηλό δείκτη εµφάνισης θα έπρεπε να λαµβάνονται λιγότερο
υπόψη από τύπους µε µικρότερο δείκτη εµφανίσεων. Με το σκεπτικό αυτό η επισήµανση
της µη χρήσης εναλλακτικού κειµένου σε εικόνες, η οποία παρουσιάζεται µε τη
µεγαλύτερη συχνότητα, επηρεάζει σε µικρότερο βαθµό την τελική βαθµολογία από την
επισήµανση της χρήσης υπερσυνδέσµου ο οποίος δεν οδηγεί σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα,
που εµφανίζεται µε µικρότερη συχνότητα. Με αυτό τον τρόπο, µικρές διακυµάνσεις στον
τύπο επισηµάνσεων µε µεγάλη συχνότητα επανάληψης, όπως η µη χρήση εναλλακτικού
κειµένου για τις εικόνες, επιδρούν ελάχιστα στην τελική αξιολόγηση. Ένας διαδικτυακός
τόπος στον οποίο παρατηρήθηκαν 35 επισηµάνσεις σχετικές µε τη µη ύπαρξη
εναλλακτικού κειµένου σε εικόνες βαθµολογείται σχεδόν οµοίως µε ένα διαδικτυακό τόπο
όπου παρατηρούνται 36 επισηµάνσεις. Αντιστρόφως, η διακύµανση αναφορικά µε
επισηµάνσεις µε µικρή συχνότητα επανάληψης επιδρούν σε µεγάλο βαθµό, ακόµα και σε
διαφορές µίας µονάδας. Η νόρµα κανονικοποίησης για κάθε τύπο επισήµανσης (ν[i], όπου
i = τύπος επισήµανσης), είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθµού των επισηµάνσεων f[i].

7.3.2

Αποτελέσµατα

Με την εφαρµογή του αλγορίθµου αξιολόγησης, η κάθε επισήµανση λάθους
προσβασιµότητας αντιστοιχίζεται µε ένα βαθµό. Το άθροισµα όλων των βαθµών για όλες
τις επισηµάνσεις του διαδικτυακού τόπου δίνει την τελική του βαθµολογία. Υψηλός
βαθµός υποδηλώνει την ύπαρξη αρκετών λαθών αναφορικά µε τον έλεγχο
προσβασιµότητας. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ελέγχου αναπαρίστανται στην
Εικόνα 27, όπου για το πλήθος των διαδικτυακών τόπων της έρευνας (255 διαδικτυακοί
τόποι) εµφανίζεται ο βαθµός προσβασιµότητας. Με την εφαρµογή του ιδίου αλγορίθµου
αξιολόγησης, η κάθε επισήµανση λάθους προσβασιµότητας / ευχρηστίας αντιστοιχίζεται
µε ένα βαθµό, το άθροισµα των οποίων για όλες τις επισηµάνσεις του διαδικτυακού τόπου,
δίνει την τελική του βαθµολογία. Υψηλός βαθµός υποδηλώνει την ύπαρξη αρκετών λαθών
αναφορικά µε τον έλεγχο χρηστικότητας. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ελέγχου
αναπαρίστανται στην Εικόνα 28 όπου για το πλήθος των διαδικτυακών τόπων της έρευνας
εµφανίζεται ο βαθµός ευχρηστίας.
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Βαθµός προσβασιµότητας (ανα διαδικτυακό τόπο)
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Εικόνα 27: Αποτελέσµατα ελέγχου προσβασιµότητας δείγµατος 255 διαδικτυακών τόπων
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Βαθµός ευχρηστίας (ανά διαδικτυακό τόπο)
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Εικόνα 28: Αποτελέσµατα ελέγχου ευχρηστίας δείγµατος 255 διαδικτυακών τόπων
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Με τη σύγκριση των δύο προηγούµενων γραφηµάτων, παρατηρείται παρόµοια
συµπεριφορά ανάµεσα στους βαθµούς προσβασιµότητας και ευχρηστίας /
προσβασιµότητας. ∆ιαδικτυακοί τόποι οι οποίοι παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό
προσβασιµότητας παρουσιάζουν και χαµηλό βαθµό ευχρηστίας / προσβασιµότητας, ενώ
ανάλογο συµπέρασµα προκύπτει και στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων µε υψηλούς
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βαθµούς προσβασιµότητας. Το αποτέλεσµα αυτό καταδεικνύει την άµεση σχέση µεταξύ
προσβασιµότητας και ευχρηστίας µε τη χρήση των δύο ελέγχων, οι οποίοι
χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της µελέτης.
7.3.2.1

Αποτελέσµατα ελέγχου προσβασιµότητας

Με την ολοκλήρωση της βαθµολογίας αναφορικά µε τον έλεγχο προσβασιµότητας, τα
αποτελέσµατα της έρευνας κατηγοριοποιήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες αναφορικά µε
την κατάταξη των διαδικτυακών τόπων αυτών βάσει του βαθµού προσβασιµότητά τους:
•

υψηλή προσβασιµότητα (High accessibility): διαδικτυακοί τόποι στους οποίους
υπήρξε µηδενικός βαθµός µη προσβασιµότητας

•

µέτρια προσβασιµότητα (Medium accessibility): διαδικτυακοί τόποι στους οποίους
υπήρξε µικρός βαθµός µη προσβασιµότητας και των οποίων το περιεχόµενο ή/και η
λειτουργικότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µερικώς ικανοποιητικό βαθµό από
άτοµα µε αναπηρία.

•

µη προσβάσιµο (Inaccessible): διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι εµφανίζουν υψηλό
βαθµό µη προσβασιµότητας µε αποτέλεσµα το περιεχόµενο ή / και η
λειτουργικότητά τους να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ανθρώπους µε
αναπηρία.

Βάσει της παραπάνω κατηγοριοποίησης, η συνολική εικόνα αναφορικά µε την
προσβασιµότητα του δείγµατος των ελληνικών διαδικτυακών τόπων, παρουσιάζεται στο
Σχήµα 10 του Παραρτήµατος VII.
Στο γράφηµα παρατηρείται ότι σε ποσοστό 79% των διαδικτυακών τόπων παρουσιάζονται
αρκετά προβλήµατα προσβασιµότητας, γεγονός που καθιστά την πλειονότητά τους µη
προσβάσιµους. Οι διαδικτυακοί τόποι, σε ποσοστό 20%, που παρουσιάζουν κάποια
προβλήµατα προσβασιµότητας, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε ικανοποιητικό
βαθµό, ενώ σε ελάχιστο ποσοστό (1%) διαδικτυακών τόπων δεν παρουσιάζονται
προβλήµατα προσβασιµότητας.
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα προσβασιµότητας τα οποία επισηµάνθηκαν στα πλαίσια
της έρευνας παρουσιάζονται ανά βαθµό προτεραιότητας 1, 2 και 3 στις Εικόνες 27, 28 και
29 αντίστοιχα.
Από το γράφηµα στο Σχήµα 11 (Παράρτηµα VIII) προκύπτει ότι η επισήµανση µη
ύπαρξης εναλλακτικού κειµένου για τις εικόνες αποτελεί το κύριο µειονέκτηµα (µεταξύ
αυτών της προτεραιότητας 1) µε συχνότητα εµφάνισης 92%. Από το γράφηµα στο Σχήµα
12 (Παράρτηµα VII) προκύπτει ότι η επισήµανση χρήσης σχετικών αντί απόλυτων
µονάδων για τις τιµές ιδιοτήτων της γλώσσας επισηµείωσης (markup language) και των
φύλλων διαµόρφωσης αποτελεί το κύριο µειονέκτηµα (µεταξύ αυτών της προτεραιότητας
2) µε συχνότητα εµφάνισης 82%.
Από το γράφηµα στο Σχήµα 13 (Παράρτηµα VII) προκύπτει ότι η επισήµανση χρήσης
περίληψης για πίνακες που περιέχουν δεδοµένα αποτελεί το κύριο µειονέκτηµα
προτεραιότητας 3, µε συχνότητα εµφάνισης 65%. Τα αποτελέσµατα ανά κατηγορία
διαδικτυακών τόπων παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο Παράρτηµα VII (Σχήµα 14 Σχήµα 15).
7.3.2.2

Ορισµένες διαπιστώσεις αναφορικά µε την προσβασιµότητα των διαδικτυακών
τόπων

Από τα αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτουν διάφορα συµπεράσµατα.
Πρώτο, η πλειοψηφία των κατηγοριών παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά, δεδοµένου ότι
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µόνο ένας µικρός αριθµός διαδικτυακών τόπων έχει λίγα προβλήµατα προσβασιµότητας.
∆εύτερο, η κατηγορία «Ερευνητικοί Οργανισµοί» παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από τις
υπόλοιπες. Παρατηρείται ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των διαδικτυακών τόπων αυτής της
κατηγορίας (22%) δεν παρουσιάζει κανένα πρόβληµα προσβασιµότητας, ενώ το
µεγαλύτερο ποσοστό των διαδικτυακών τόπων (55%) χαρακτηρίζεται ως προσβάσιµο. Η
εικόνα αυτή ίσως να οφείλεται στην ύπαρξη εξειδικευµένων τεχνικών ή και στην ύπαρξη
ερευνητικών προγραµµάτων η οποία ευνοεί την υλοποίηση προσβάσιµων διαδικτυακών
τόπων. Οι περισσότεροι από τους οργανισµούς που εξετάστηκαν (Επιστηµονικό και
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών, Εθνικό ∆ίκτυο GR-DeAN, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο - Οµάδα
Κοσµικής Ακτινοβολίας, ΑΠΘ - Οµάδα Επεξεργασίας Εικόνας και Μηχανικής Όρασης,
ΑΠΘ - Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό
Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) έχουν αντίστοιχες δραστηριότητες
αναφορικά µε την προσβασιµότητα, γεγονός που επαληθεύει αυτή την απόκλιση.
Τρίτο, στις κατηγορίες «Σχολεία» και «Πανεπιστήµια», δεν παρατηρείται διαφορετική
εικόνα από την πλειονότητα των άλλων κατηγοριών παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στην
εκπαίδευση θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες των ΑµεΑ και για αυτό το
λόγο να επιδείκνυαν καλύτερα ποσοστά προσβασιµότητας, Ειδικότερα για τα
πανεπιστήµια κατά µείζονα λόγο θα περίµενε κανείς µία αντίστοιχη εικόνα µε εκείνη της
κατηγορίας των «Ερευνητικών Ινστιτούτων», λόγω της δραστηριοποίησής τους στο
σχετικό τοµέα. Επίσης, στην κατηγορία «Σχολεία», η οποία περιλαµβάνει ως επί το
πλείστον δηµόσια σχολεία (85%), δεν υπάρχει µέριµνα παρά την ύπαρξη νοµοθετικών
παρεµβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, οι κατηγορίες «Online αγορές» και «διαδικτυακές πύλες», λόγω της πληθώρας και
της πολυπλοκότητας της παρουσίασης του περιεχοµένου τους, παρουσιάζουν τη χειρότερη
εικόνα αναφορικά µε την προσβασιµότητα, µε όλο το πλήθος (100%) των υπό εξέταση
διαδικτυακών τόπων να παρουσιάζουν αρκετά προβλήµατα προσβασιµότητας. Με βάση το
γεγονός ότι τέτοιου είδους διαδικτυακοί τόποι αποτελούν πύλες εισόδου στην πληροφορία,
καθώς και εναλλακτικούς τρόπους αγορών, η εικόνα αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα
ΑµεΑ σήµερα δεν απολαµβάνουν ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες της Κοινωνίας της
Πληροφορίας όπως αυτές αρχίζουν να διαµορφώνονται στη χώρα µας.
7.3.2.3

Αποτελέσµατα ελέγχου ευχρηστίας / προσβασιµότητας

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες για την
κατάταξη των τόπων, οι οποίες συσχετίζονται µε το βαθµό ευχρηστίας τους, βάσει
συγκεκριµένων κριτηρίων προσβασιµότητας:
•

υψηλή ευχρηστία (High usability / accessibility): διαδικτυακοί τόποι στους οποίους
υπήρξε µικρός βαθµός µη ευχρηστίας

•

ικανοποιητική ευχρηστία (Average usability / accessibility): διαδικτυακοί τόποι
στους οποίους η ευχρηστία κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα

•

µέτρια ευχρηστία (Medium usability / accessibility): διαδικτυακοί τόποι στους
οποίους παρουσιάζονται αρκετά προβλήµατα ευχρηστίας

•

ελάχιστη ευχρηστία (Low usability / accessibility): διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι
χαρακτηρίζονται µη εύχρηστοι.

Σύµφωνα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση, η συνολική εικόνα του δείγµατος των
ελληνικών διαδικτυακών τόπων, αναφορικά µε την ευχρηστία, παρουσιάζεται στο Σχήµα
28 (Παράρτηµα VII).
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Παρατηρείται ότι ένας µικρός αριθµός διαδικτυακών τόπων (7%) µπορούν να
χαρακτηριστούν εύχρηστοι, ενώ ένας ικανοποιητικός αριθµός (23%) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Σχεδόν το 1/5 των διαδικτυακών τόπων
αυτών (21%) παρουσιάζουν προβλήµατα ευχρηστίας, ενώ σχεδόν ένας στους δύο
δαιδικτυακούς τόπους (49%) χαρακτηρίζεται ως µη εύχρηστος. Τα σηµαντικότερα
προβλήµατα ευχρηστίας τα οποία επισηµάνθηκαν στα πλαίσια της έρευνας
παρουσιάζονται στο Σχήµα 29 (Παράρτηµα VII).
Από το γράφηµα στο Σχήµα 29 (Παράρτηµα VII) προκύπτει ότι η επισήµανση µη ύπαρξης
εναλλακτικού κειµένου για τις εικόνες αποτελεί το κύριο µειονέκτηµα, µε συχνότητα
εµφάνισης 61% σε σχέση µε το συνολικό αριθµό επισηµάνσεων λαθών ευχρηστίας. Τα
αποτελέσµατα ανά κατηγορία διαδικτυακών τόπων παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο
Παράρτηµα VII (Σχήµα 30 - Σχήµα 43).
7.3.2.4

∆ιαπιστώσεις αναφορά µε την ευχρηστία των διαδικτυακών τόπων

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου ευχρηστίας του δείγµατος των ελληνικών
διαδικτυακών τόπων, προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:
•

Παρατηρείται αντιστοιχία µεταξύ των αποτελεσµάτων ευχρηστίας και
προσβασιµότητας. Λόγω όµως του γεγονότος ότι η ευχρηστία ενός διαδικτυακού
τόπου έχει άµεση επίδραση στη χρήση από όλους τους χρήστες, έχει δοθεί
περισσότερη προσοχή στο θέµα αυτό.

•

Οι καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζονται στις κατηγορίες «Νοσοκοµεία»,
«Μεταφορές», «Ερευνητικοί οργανισµοί» και «Βιβλιοθήκες», στις οποίες ένα
σηµαντικό ποσοστό από τους διαδικτυακούς τόπους µπορούν να χαρακτηριστούν
εύχρηστοι.

•

Οι κατηγορίες «Online αγορές» και «διαδικτυακές πύλες», παρουσιάζουν τη
χειρότερη εικόνα αναφορικά και µε την ευχρηστία τους..

7.3.3

Συµπεράσµατα

Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια µε την διαθεσιµότητα
σχεδιαστικών προτύπων τα οποία προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες κατασκευής
εύχρηστων και προσβάσιµων διαδικτυακών τόπων, παρατηρείται η µη πλήρης υιοθέτηση
των προτύπων αυτών από τους κατασκευαστές. Η µη τήρηση των προτύπων αυτών µπορεί
να οφείλεται στην αδυναµία εφαρµογής τους, ή και στην απροθυµία συµµόρφωσης ή
τήρησής τους, ή και στην άγνοια ύπαρξής τους.
Στον τοµέα της προσβασιµότητας, µε εξαίρεση τους ερευνητικούς οργανισµούς, τα
ποσοστά παρουσιάζουν τη µη τήρηση των κανόνων προσβασιµότητας στην πληθώρα των
διαδικτυακών τόπων (επίπεδο προτεραιότητας Α) γεγονός που καθιστά προβληµατική εν
γένει τη χρήση των διαδικτυακών τόπων από ΑµεΑ. Στον τοµέα της ευχρηστίας τα
αποτελέσµατα δείχνουν µία τάση για σχεδιαστική κατασκευή εύχρηστων διαδικτυακών
τόπων. Η επιλογή αυτή αφορά όλους τους χρήστες του διαδικτύου και για αυτό το λόγο
αρκετοί διαδικτυακοί τόποι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αποδοτικό τρόπο από τον
τελικό χρήστη.
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι αν και η χώρα µας έχει κάνει
σηµαντικά βήµατα προς µια Κοινωνία της Πληροφορίας, δεν έχει υπάρξει µια ουσιαστική
προσέγγιση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της προσβασιµότητας προϊόντων και
υπηρεσιών από ΑµεΑ. Ενδεικτικά είναι τα χαµηλά ποσοστά προσβάσιµων υπηρεσιών σε
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όλες τις κατηγορίες και θεµατικές περιοχές που εξετάστηκαν, συµπεριλαβανοµένων αυτών
που προορίζονται για χρήση από ευρύτερες οµάδες του πληθυσµού.

7.4

Επιπτώσεις στην κοινωνικό-οικονοµική ένταξη των ΑµεΑ
στην ΚτΠ

Από τα παραπάνω προκύπτουν διάφορα συµπεράσµατα αναφορικά µε τις ευκαιρίες
ισότιµης πρόσβασης και συµµετοχής των ΑµεΑ στην υπό διαµόρφωση ΚτΠ. Πρώτα από
όλα, οι ήδη διαθέσιµες υπηρεσίες παρουσιάζουν πολύ χαµηλά ποσοστά προσβασιµότητας
από ΑµεΑ. Κάτι τέτοιο έχει άµεσες επιπτώσεις στον πληθυσµό αυτό, ο οποίος δεν είναι
αυτή τη στιγµή σε θέση να αξιοποιεί τα οφέλη που προσφέρονται. Επίσης, ο γενικότερος
στόχος της χώρας µας για δηµιουργία ενός περιβάλλοντος µε αυξηµένες ευκαιρίες
απασχόλησης για όλους στην ΚτΠ δεν φαίνεται να πραγµατώνεται για την περίπτωση των
ΑµεΑ. Αυτό καταδεικνύεται τόσο από τα χαµηλά ποσοστά προσβασιµότητας
υφιστάµενων διαδικτυακών τόπων, όσο και από το ελάχιστον ενδιαφέρον που
παρατηρείται για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και µοντέλων απασχόλησης (π.χ., τηλεεργασία). Το πρόβληµα φαίνεται ότι συνίσταται τόσο στη διαθεσιµότητα εξοπλισµού
πρόσβασης όσο και στο βαθµό προσβασιµότητας του διαθέσιµου ψηφιακού περιεχοµένου.
Για ορισµένες οµάδες ΑµεΑ το πρόβληµα είναι εντονότερο. Εποµένως, οι οµάδες αυτές
του πληθυσµού αντιµετωπίζουν σοβαρό ενδεχόµενο αποκλεισµού αν δεν υιοθετηθούν
δράσεις που να αλλάζουν το κλίµα και να σηµατοδοτούν µια µακροπρόθεσµη στρατηγική
στήριξης της καθολικής πρόσβασης.
Είναι επίσης προφανές ότι παρά την πρόσφατη πρόοδο, το επίπεδο κατάρτισης του
πληθυσµού ΑµεΑ της χώρας µας σε ΤΠΕ φαίνεται να είναι γενικά χαµηλό. Τα
προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ δεν φαίνεται να απέδωσαν τα
επιθυµητά αποτελέσµατα, ενώ στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ δεν υπάρχουν ακόµη σαφείς
ενδείξεις πέρα της ένταξης ρυθµίσεων στο υπάρχον Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΚτΠ µέσω
συµπληρωµάτων προγραµµατισµού. Ωστόσο, χωρίς την κατάρτιση του πληθυσµού
προκειµένου να αποκτηθούν οι απαιτούµενες δεξιότητες για αξιοποίηση των υπηρεσιών
της ΚτΠ, δύσκολα θα βελτιωθούν η ισότιµη πρόσβαση και η συµµετοχή όλων στην ΚτΠ.
Αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικές επιπτώσεις σε ένα περιβάλλον ελεύθερου
ανταγωνισµού, αφού η ζήτηση για προσβάσιµα προϊόντα θα παραµένει χαµηλή και η
βιοµηχανία δεν θα έχει σαφή προσανατολισµό για τις ανάγκες στις οποίες απαιτείται να
ανταποκριθούν τα προϊόντα της. Εποµένως η κατάρτιση θεωρείται απαραίτητη τόσο για
την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στην πληροφορική για ευρύτερες οµάδες του
πληθυσµού, όσο και για να συµβάλλει στη γεφύρωση του υπάρχοντος χάσµατος µεταξύ
επαγγελµατικών προσόντων και αναγκών στα επαγγέλµατα των ΤΠΕ.
Για το σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναπτυχθούν ειδικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα και υλικό πολυµέσων στην ελληνική γλώσσα προσβάσιµα από ΑµεΑ, ενώ
µε την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να υιοθετηθούν πιο ευέλικτες διαδικασίες και να
αξιοποιηθούν όσο το δυνατό καλύτερα βιβλιοθήκες, δηµοτικά κέντρα και άλλες ανάλογες
εγκαταστάσεις. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, οι προσπάθειες αυτές θα µπορούσαν να
συνδεθούν µε δράσεις ένταξης ή επανένταξης ΑµεΑ στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, όλα
αυτά δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εκτός αν η πολιτεία λάβει τα ανάλογα µέτρα
που χρειάζονται έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες που
απαιτούνται για την πραγµάτωση του στόχου της ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης όλων,
συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ στην ΚτΠ.
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7.5

Ικανές και αναγκαίες συνθήκες ισότιµης συµµετοχής

Αξίζει λοιπόν να αναδειχθούν οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να αποτελέσουν
προτεραιότητα της πολιτείας στον τοµέα της ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης όλων των
πολιτών στην ΚτΠ. Για το σκοπό αυτό κρίνεται ότι πρέπει να υπάρξει διαβάθµιση των
στόχων σε προϋποθέσεις που πρέπει µε κάθε τρόπο να υλοποιηθούν (αναγκαίες συνθήκες)
και όρους που προάγουν την ενσωµάτωση (ικανές συνθήκες).

7.5.1

Αναγκαίες συνθήκες

Στις αναγκαίες συνθήκες ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης συµπεριλαµβάνονται κυρίως δύο
ειδών προτεραιότητες, αυτή των εξοπλισµών και της υποδοµής, καθώς και η
προτεραιότητα για προσβάσιµο ψηφιακό περιεχόµενο. Χωρίς κατάλληλο εξοπλισµό Η/Υ
και υποδοµές (κυρίως δικτυακές) δεν µπορεί να υπάρξει ισότιµη συµµετοχή των πολιτών
στην ΚτΠ. Από την άλλη πλευρά δεν νοείται ΚτΠ χωρίς την παροχή µοντέρνων
υπηρεσιών υπό µορφή που να επιτρέπει την αξιοποίησή τους από όλους τους πολίτες. Τις
παραπάνω προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ΚτΠ τις έχει κατανοήσει και η χώρα µας µε
αποτέλεσµα να έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικότατα βήµατα στο πρόσφατο παρελθόν.
Παραδείγµατος χάριν, είναι ενδεικτικό ότι σήµερα έχουν συνδεθεί µε το Internet σχεδόν
όλα τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας τα οποία αριθµούν περίπου στο
σύνολό τους 3700. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2001 το ποσοστό των σχολείων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε σύνδεση στο Internet ήταν µόλις 36%. Όσον αφορά τα
σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (τα οποία αριθµούν περίπου 6000) τα ποσοστά
σύνδεσης µε το Internet διαµορφώθηκαν από 3% το 2001, σε 36% το 2002, ενώ σήµερα
πάνω από 47% των σχολείων αυτών έχουν συνδεθεί µε το Internet. Επίσης έχει βελτιωθεί
δραστικά στη διάρκεια των τελευταίων η σχέση µαθητών προς υπολογιστή.
Παρ’ όλα αυτά η προσβασιµότητα των υποδοµών από ΑµεΑ υστερεί µιας και ελάχιστα
έχουν πραγµατοποιηθεί προς την κατεύθυνση αγοράς κατάλληλου εξοπλισµού που να
καθιστούν τις ήδη υπάρχουσες υποδοµές υλικού Η/Υ αξιοποιήσιµες από ΑµεΑ. Έτσι,
σήµερα σπάνια συναντάµε σε φορείς του δηµόσιου τοµέα κατάλληλα εξοπλισµένα κέντρα
(π.χ. εργαστήρια σε εκπαιδευτικές µονάδες) που να προσφέρουν δυνατότητες πρόσβασης
σε ΑµεΑ. Παρόµοια είναι και η κατάσταση στον ιδιωτικό τοµέα όπου οι παρεχόµενες
υπηρεσίες όπως ήδη διαπιστώθηκε από τη µελέτη προσβασιµότητας του ελληνικού
διαδικτύου υπολείπονται της απαιτούµενης ευχρηστίας που θα τις καθιστούσε
στοιχειωδώς προσβάσιµες.
Για τη βελτίωση των παραπάνω είναι σηµαντικό η χώρα µας να συνεχίσει µε
εντατικότερους ρυθµούς να αξιοποιεί τους πόρους που είναι σήµερα διαθέσιµοι µέσω του
Γ’ ΚΠΣ προκειµένου να ολοκληρωθούν τα προγράµµατα εξοπλισµού και δικτύωσης
φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Επιπλέον προσπάθεια θα πρέπει επίσης να
καταβληθεί προκειµένου ο πολίτης και ειδικότερα ο πολίτης ΑµεΑ να αποκτήσει
δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές υποδοµές. Η πρόσβαση αυτή µπορεί να είναι είτε
άµεση µέσω χρηµατοδότησης του απαιτούµενου εξοπλισµού είτε έµµεση µέσω της
ενίσχυσης φορέων, τοπικών συλλόγων ή θεσµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

7.5.2

Ικανές συνθήκες

Πέρα των παραπάνω που αποβλέπουν στην εξασφάλιση εξοπλισµών και κρίνονται ως
απαιτούµενες προϋποθέσεις, υπάρχουν και ικανές συνθήκες που αφορούν κυρίως τη
δηµιουργία κλίµατος που να ευνοεί την ισότιµη συµµετοχή και την ηλεκτρονική
ενσωµάτωση. Τέτοιες συνθήκες είναι παραδείγµατος χάριν η εγρήγορση της αγοράς και
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του κλάδου προκειµένου να παράγεται κατάλληλο ψηφιακό περιεχόµενο και υπηρεσίες
των οποίων η χρήση από τους πολίτες θα συν-διαµορφώνει τόσο τις απαιτήσεις της αγοράς
όσο και τη στάση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια θα πρέπει
προοδευτικά να δηµιουργηθούν συνθήκες βάσει των οποίων η προσβασιµότητα και η
ευχρηστία να αποτελούν στρατηγικούς στόχους απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήµατος
για τις επιχειρήσεις. ∆εδοµένου ότι η βιοµηχανία από µόνη της µπορεί να αγνοήσει
τέτοιου είδους προκλήσεις, ο ρόλος του κράτους φαίνεται να είναι καθοριστικός τόσο ως
παροχέας προσβάσιµων υπηρεσιών όσο και ως συν-διαµορφωτής του γενικότερου
αγοραστικού και επιχειρηµατικού κλίµατος.
Ως παροχέας υπηρεσιών προς τον πολίτη το κράτος θα µπορούσε καταρχήν να
διαµορφώσει κανόνες που να διέπουν τη δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µε το δηµόσιο,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ανάδοχοι των έργων αυτών θα παραδίδουν υπηρεσίες
που να έχουν τις απαιτούµενες ποιοτικές προδιαγραφές προσβασιµότητας (π.χ. στην
περίπτωση ψηφιακών υπηρεσιών θα υποστηρίζονται οι προδιαγραφές του W3C-WAI). Σε
µια τέτοια περίπτωση θα µπορέσει ο πολίτης ΑµεΑ να αποκτήσει κριτήριο επιλογής και να
τροφοδοτήσει τον κλάδο µε συγκεκριµένες απαιτήσεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί η
ανταγωνιστικότητα.
Ως διαµορφωτής κλίµατος επιχειρηµατικότητας, το κράτος θα µπορούσε να προσφέρει τα
κίνητρα και να θεσπίσει τα µέτρα εκείνα τα οποία θα καθιστούσαν την προσβασιµότητα
και την ευχρηστία ως παράγοντες ενδυνάµωσης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και τροφοδότησης του κλάδου µε νέες και συγκεκριµένες απαιτήσεις εκ
µέρους της καταναλωτικής βάσης. Αυτό είναι σηµαντικό µακροπρόθεσµα, αφού όπως έχει
ήδη αναφερθεί, το ψηφιακό περιεχόµενο δεν παράγεται από ένα και µόνο φορέα (π.χ. το
κράτος). Αντίθετα, σήµερα ο καθένας θα µπορούσε να κατασκευάσει ιστοσελίδες µε
κάποιο περιεχόµενο και να τις προσφέρει προς όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
Εποµένως, η ανάπτυξη συνείδησης για την προσβασιµότητα που να στηρίζεται τόσο στην
έννοια της κοινής ευθύνης όσο και σε οικονοµικά οφέλη είναι απαραίτητη. Με άλλα
λόγια, σταδιακά και προοδευτικά θα πρέπει ο κλάδος της βιοµηχανίας που ασχολείται µε
την κατασκευή ψηφιακών υπηρεσιών, στο σύνολό του να αναγνωρίσει τόσο την ανάγκη
προσβασιµότητας της πληροφορίας που διατίθεται µέσω του διαδικτύου, όσο και τα
οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από την ικανοποίηση της ζήτησης για ισότιµη
συµµετοχή στην ΚτΠ.
Για το σκοπό αυτό είναι σηµαντικό να θεσπιστούν κανόνες ελέγχου της πληροφορίας που
είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο αλλά και αυτής που πρόκειται να διατεθεί. Ένας τέτοιος
έλεγχος, ειδικά για τον Παγκόσµιο Ιστό και τις υπηρεσίες που διανέµονται µέσω αυτού,
µπορεί σήµερα να πραγµατοποιηθεί βάσει των κανόνων προσβασιµότητας του W3C-WAI.
∆ράσεις προς αυτή την κατεύθυνση πραγµατοποιούνται ήδη σε πολλές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς. Οι τρόποι υλοποίησης των δράσεων αυτών µπορεί
να διαφέρουν αλλά, σε κάθε περίπτωση αποτελούν δεσµευτικές ρυθµίσεις των
κυβερνήσεων των κρατών αυτών που φαίνονται διατεθειµένες να κατευθύνουν την αγορά
προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα για υιοθέτηση ευρέως παραδεκτών κανόνων και
πρακτικών.
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8 Καθολική πρόσβαση και ευχρηστία στην ΚτΠ:
Προοπτική και κατευθύνσεις για την Ελλάδα
Το προηγούµενο Κεφάλαιο της παρούσας Mελέτης έχει αναλύσει τους στόχους που
µπορεί να συνιστούν τη στρατηγική µιας παρεµβατικής πολιτικής στον κλάδο γενικά και
αντίστοιχους ενδεικτικούς µηχανισµούς που θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτούς τους
στόχους. Το παρόν Κεφάλαιο, εξειδικεύει στο πλαίσιο της Ελληνικής πραγµατικότητας
τους στόχους και τους µηχανισµούς που προαναφέρθηκαν, λαµβάνοντας υπόψη τα
δεδοµένα όπως παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Έτσι θα επιχειρήσουµε να
χαρτογραφήσουµε πιθανές προοπτικές και κατευθύνσεις που θα µπορούσε να προωθήσει η
χώρα µας στα πλαίσια µιας συντονισµένης προσπάθειας αντιµετώπισης του προβλήµατος
της πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΚτΠ στο άµεσο, µεσοπρόθεσµο και
µακροπρόθεσµο µέλλον.
Για το σκοπό αυτό, αξίζει να επανεξεταστούν οι εν δυνάµει επιθυµητοί στόχοι και οι
µηχανισµοί που θα µπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν (βλέπε Πίνακα 40) και να
εξεταστούν περιληπτικά τα αποτελέσµατα της χώρας µας στην εφαρµογή ορισµένων από
αυτούς τους µηχανισµούς, καθώς και η ύπαρξη ή όχι προσανατολισµού που να ικανοποιεί
τις απαιτήσεις της ΚτΠ σε αντίθεση µε πιο παραδοσιακούς τοµείς ή κλάδους της
βιοµηχανίας.
Εταιρικές συµφωνίες
(µικροµεσαίαςµεγάλης)

∆ηµιουργία &
συµµετοχή σε δίκτυα

Ενίσχυση έργων
Έρευνας &
Ανάπτυξης

Ενηµέρωση του
πολίτη

Τυποποίηση

Νοµοθετικά µέτρα

Κοινωνική ασφάλιση

Πίνακας 40: Στόχοι και µηχανισµοί

Ενίσχυση της αγοράς και ζήτησης
Ενίσχυση κλάδου Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας
Mainstreaming

8.1

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Βάσει των δεδοµένων που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, θέτονται
ορισµένα θεµελιακά ζητήµατα τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστούν υπό το πρίσµα
µιας ανάλυσης των δυνατών παρεµβατικών µέτρων που θα µπορούσαν να ληφθούν.

8.1.1

Επάρκεια υφιστάµενων µέτρων κοινωνικής ασφάλισης για την
κάλυψη προϊόντων και υπηρεσιών της ΚτΠ

Το κύριο έργο της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας είναι η ασφαλιστική προστασία
των ασφαλισµένων στα ασφαλιστικά ταµεία που εκδηλώνεται µε τις παροχές συντάξεως
και ασθενείας. Οι παροχές ασθενείας διακρίνονται σε:
•

παροχές σε είδος που περιλαµβάνουν την ιατρική, φαρµακευτική, οδοντιατρική,
νοσοκοµειακή, και πρόσθετη περίθαλψη σε νοσηλευτικούς οργανισµούς
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•

παροχές σε είδος αποτιµώµενες σε χρήµα όπως οι ιατρικές επισκέψεις και πράξεις
καθώς και τα θεραπευτικά µέσα

•

παροχές σε χρήµα που είναι τα διάφορα επιδόµατα όπως ασθενείας, ατυχήµατος,
µητρότητας, κ.λ.π.

Για τα άτοµα µε αναπηρία οι παροχές περιορίζονται σε νοσήλια και τροφεία σε ειδικά
ιδρύµατα, στη ποσοστιαία κάλυψη των δαπανών ειδικών θεραπειών (φυσικοθεραπεία,
εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, κτλ.), καθώς και στην κάλυψη της δαπάνης αγοράς τεχνικών
βοηθηµάτων όπως αναπηρικά αµαξίδια, ορθώσεις και προθέσεις, ακουστικά και οπτικά
βοηθήµατα καθώς και αναλώσιµα υλικά για τους χρόνια πάσχοντες. Από κανένα
ασφαλιστικό οργανισµό µέχρι σήµερα δεν χρηµατοδοτούνται ή παρέχονται προϊόντα
υποστηρικτικής τεχνολογίας. Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα
υφιστάµενα µέτρα κοινωνικής ασφάλισης δεν επαρκούν για την κάλυψη προϊόντων και
υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

8.1.2

Ύπαρξη νοµοθεσίας σχετικά µε την πρόσβαση & συµµετοχή ΑµεΑ
στην ΚτΠ

Όπως προκύπτει από την ενότητα 3, δεν υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία σχετικά µε την
πρόσβαση και τη συµµετοχή των ΑµεΑ στην ΚτΠ. Ωστόσο, η έλλειψη κατάλληλης
νοµοθεσίας που να αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο γενικά και των ΑµεΑ ειδικότερα
δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο αλλά Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο. Εξαιρέσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν η Γερµανία, η οποία πρόσφατα άρχισε να επεξεργάζεται το
θέµα µε αποτέλεσµα το έτος 2002 να καταλήξουν οι αρµόδιοι φορείς σε ένα σχέδιο
νοµοθετικού πλαισίου που να καλύπτει το διαδίκτυο και την πρόσβαση στην ΚτΠ.

8.1.3

Υιοθέτηση προτύπων προσβασιµότητας

Ο ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr), που αποτελεί τον εθνικό φορέα αρµόδιο για την εφαρµογή
προτύπων, δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητες προς την κατεύθυνση υιοθέτησης προτύπων
που αφορούν την προσβασιµότητα. Τέτοιου είδους πρότυπα, όπως αναφέρθηκε στην
ενότητα 4, αποτελούν αντικείµενο µελέτης στα πλαίσια διαφόρων φορέων όπως του ISO
TC 159, στην οποία όµως η χώρα µας δεν έχει επίσηµη εκπροσώπηση. Ωστόσο, ελληνικοί
φορείς συµµετέχουν στην κοινοπραξία W3C και στην Πρωτοβουλία WAI του W3C, των
οποίων όµως η συµµετοχή είναι αυτόβουλη και δεν αντανακλάται σε συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.

8.1.4

Ενηµέρωση πολιτών και ιδίως πολιτών ΑµεΑ για την ΚτΠ

Η έλλειψη κατάλληλης ενηµέρωσης των πολιτών ΑµεΑ είναι προφανής, και δεν αφορά
µόνο την Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά και τις σχετικές µε αυτή τεχνολογίες.
Συγκεκριµένα, οι πολίτες ΑµεΑ συχνά αγνοούν βασικά τεχνολογικά αγαθά τα οποία
εύκολα και γρήγορα θα µπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Επίσης
αγνοούν τις προοπτικές που ανοίγονται στο χώρο της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών µε αποτέλεσµα να µην αξιοποιούν τον Παγκόσµιο Ιστό και να αδυνατούν
να αξιοποιήσουν τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Έτσι, στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, τα ΑµεΑ παραµένουν παρατηρητές των εξελίξεων µε ελάχιστη δυνατότητα
συµµετοχής ή παρέµβασης στις νέες κοινωνικές δοµές υπό διαµόρφωση.

8.1.5

∆ράσεις Ε&ΤΑ για την προώθηση της προσβασιµότητας στην ΚτΠ

Η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, και τα αποτελέσµατα της
οποίας παρουσιάστηκαν συνοπτικά στο προηγούµενο Κεφάλαιο, δίνει σαφή εικόνα της
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κατάστασης όσον αφορά τα υφιστάµενα έργα. Συγκεκριµένα, η ελληνική πολιτεία έχει
αντιµετωπίσει το πρόβληµα της προσβασιµότητας αποσπασµατικά, χρηµατοδοτώντας
κατά καιρούς περιορισµένο αριθµό έργων τα οποία ωστόσο δεν ήταν προσανατολισµένα
στην καθολική πρόσβαση εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Το βασικό θέµα όµως δεν είναι αν
εκτελούνται έργα αλλά από ποιους φορείς εκτελούνται, σε ποιους τοµείς εξειδικεύονται,
µε ποιο τρόπο ή καθεστώς υλοποιούνται και ποιος είναι ο βαθµός αξιοποίησης των
αποτελεσµάτων τους.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας που παρουσιάζονται στο προηγούµενο Κεφάλαιο
(Παράρτηµα VIII) καταδεικνύουν µε σαφήνεια ότι, όπως στα περισσότερα µέρη του
κόσµου, η έρευνα που αφορά θέµατα προσβασιµότητας διενεργείται από ερευνητικούς /
ακαδηµαϊκούς φορείς και όχι από επιχειρήσεις. Η παρατήρηση αυτή έχει θετικές και
αρνητικές επιπτώσεις. Οι θετικές επιπτώσεις είναι ότι τουλάχιστον υπάρχουν
προγράµµατα τα οποία υιοθετούν θέµατα προσβασιµότητας ως αντικείµενα µελέτης και
εποµένως εγχώριοι φορείς µπορούν να συµµετάσχουν και να διεκδικήσουν
χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίηση ερευνητικών έργων και δράσεων. Ωστόσο, τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών είναι τέτοια που περιορίζουν την εµπορική
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Έτσι, οι αρνητικές
επιπτώσεις απορρέουν κυρίως από την έλλειψη τρόπων εξασφάλισης της διοχέτευσης
αποτελεσµάτων στους καταναλωτές ή την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών από την
εγχώρια βιοµηχανία προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους ή να
αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθούν οι εξαιρέσεις που έχουν αρχίσει να εµφανίζονται.
Συγκεκριµένα, πρόσφατα έχουν υπάρξει επιχειρηµατικές κινήσεις µε τη συµµετοχή και
ερευνητικών ή ακαδηµαϊκών εταίρων µε στόχο τη σύσταση εταιριών που θα προωθήσουν
εµπορικά τα αποτελέσµατα προηγούµενων έργων Ε&ΤΑ. Οι εταιρίες αυτές ασχολούνται
κυρίως µε τεχνολογίες αιχµής ενώ στην πλειοψηφία τους, αντλούν το συγκριτικό τους
πλεονέκτηµα από προηγούµενη εµπειρία σε έργα Ε&ΤΑ, από την υψηλή τεχνολογική
κατάρτιση των στελεχών που σε πολλές περιπτώσεις διατηρούν ισχυρούς δεσµούς µε
ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς, και από τη δυνατότητα των εταιριών αυτών (λόγω
κυρίως των προηγουµένων) να συµµετάσχουν και να διεκδικούν χρηµατοδοτήσεις έργων ή
να εκτελούν έργα εκ µέρους τρίτων.

8.1.6

∆ίκτυα εταίρων (καταναλωτών ή κατασκευαστών) για
προσβασιµότητα στην ΚτΠ

∆ίκτυα µε στόχο την προσβασιµότητα στην ΚτΠ δεν υπήρχαν µέχρι πρότινος. Το Εθνικό
∆ίκτυο GR-DeAN έχει στόχο να αποτελέσει ένα τέτοιο δίκτυο, συνεισφέροντας τόσο σε
εθνικό επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως βραχίονας του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
EDeAN. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η συνεισφορά του GR-DeAN σε
αυτό τον τοµέα. Από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιτυχία τέτοιων
δικτύων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη συµµετοχή των εταίρων στις λειτουργίες του
δικτύου και στη συντονισµένη προσπάθεια για προοδευτική αύξηση των µελών της
κοινότητας που συνδιαλέγεται στα πλαίσια του δικτύου. ∆οµές όπως το GR-DeAN
αντλούν το καινοτόµο χαρακτηριστικό τους από τη νέα δυναµική που µπορεί να
αναπτυχθεί µέσω της συνδιαλλαγής, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των
µελών. Έτσι, όπως και στην περίπτωση του Παγκόσµιου Ιστού (βλέπε Dix, 1997), η
ωφελιµότητα του GR-DeaN εξαρτάται από το µέγεθος της κοινότητας που δηµιουργείται
και το πλήθος των µελών της. Ένα κοµβικό σηµείο στην πορεία εξέλιξης του GR-DeaN
είναι η δυνατότητα να δηµιουργήσει τη λεγόµενη κρίσιµη µάζα (critical mass) χρηστών.
Αυτό συµβαίνει γιατί το κόστος της χρήσης του παραµένει σταθερό ανεξαρτήτως του
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πλήθους των χρηστών, ενώ η ωφελιµότητά του αυξάνεται µε το µέγεθος της κοινότητας
των χρηστών. Έτσι, όσο ο αριθµός των χρηστών παραµένει µικρός το κόστος χρήσης ανά
χρήστη αναµένεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο όφελος.

8.1.7

Εταιρικές συµφωνίες

Εταιρικές συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που να προωθούν την προσβασιµότητα στην
ΚτΠ δεν υπάρχουν, και αυτό είναι προφανές από το χαµηλό βαθµό διεισδυτικότητας και
υιοθέτησης κανόνων προσβασιµότητας στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών της ΚτΠ.
Ωστόσο, αυτό που είναι επίσης σαφές είναι ότι µέχρι τώρα η πολιτεία δεν διεκδικεί ή
απαιτεί την προσβασιµότητα των έργων ανάπτυξης που διενεργούνται εκ µέρους της.
Αυτό προκύπτει από την έλλειψη πρόβλεψης για την προσβασιµότητα των υπηρεσιών που
λειτουργούν και αφορούν το κράτος (π.χ., διαδικτυακοί τόποι Υπουργείων, ή φορέων που
εποπτεύονται από υπουργεία), τη δηµόσια διοίκηση, την υγεία, κλπ.

8.1.8

Σχολιασµός υφιστάµενης κατάστασης

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι αν και στη χώρα µας έχουν γίνει βήµατα προς την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της πρόσβασης των ΑµεΑ σε τεχνολογίες και προϊόντα
πληροφορικής, τα βήµατα αυτά χαρακτηρίζονται ως προκαταρκτικά, και συχνά
αποσπασµατικά, αφού δεν συνοδεύονται από υποστηρικτικές (follow-up) δραστηριότητες
και γενικότερα στερούνται στρατηγικού στόχου. Στην πλειοψηφία τους, οι ενέργειες προς
την κατεύθυνση αυτή αντιµετώπισαν ευκαιριακές ανάγκες των εταίρων, οι οποίοι σπάνια
επέδειξαν το απαιτούµενο ενδιαφέρον αξιοποίησης των αποτελεσµάτων µετά το τέλος των
έργων. Σε αυτό βέβαια δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι ανάδοχοι των έργων αλλά και το
γενικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί στο συγκεκριµένο κλάδο, το
οποίο δεν ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και δεν εξασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού.
Από την άλλη πλευρά, οι δοµές της αγοράς δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς έτσι ώστε να
µπορέσουν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο και υπάρχει δυσκολία στη µετατροπή των
αποτελεσµάτων της έρευνας σε διαθέσιµα προϊόντα. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, οι
προοπτικές των ΑµεΑ για ισότιµη συµµετοχή και πρόσβαση στην ΚτΠ παραµένουν
αµυδρές, γεγονός που σε µεγάλο βαθµό καταδεικνύει την ανάγκη λήψης µέτρων και
παρεµβατικών δράσεων για τη βελτίωση του κλίµατος.

8.2

Στρατηγικές επιλογές για βελτίωση του υφιστάµενου
κλίµατος: Καθολική υπηρεσία ή συντονισµένες δράσεις

Έχοντας καταλήξει στο σχόλιο που διατυπώθηκε παραπάνω, η ενότητα αυτή επιχειρεί να
αναλύσει µέτρα και παρεµβάσεις που θα µπορούσαν να βελτιώσουν το γενικότερο κλίµα.
Ωστόσο, για το σκοπό αυτό θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν οι δυνατές επιλογές που
σήµερα προσφέρονται στο νοµοθέτη και που σε µεγάλο βαθµό επηρεάζουν την
κατεύθυνση που θα λάβουν τα µέτρα που θα επιλεγούν. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι
τα µέτρα που θα επιλεγούν θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο
το οποίο θα βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα εµπειρία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα
λαµβάνει υπόψη τις οδηγίες, πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της χώρας µας.
Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν διαµορφωθεί δύο κύριες συνιστώσες που χαρακτηρίζουν
ένα ευρύ φάσµα παρεµβατικών πολιτικών που είτε άµεσα είτε έµµεσα επηρεάζουν τους
πολίτες ΑµεΑ. Η πρώτη βασίζεται στην έννοια της καθολικής υπηρεσίας όπως έχει
διαµορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες για υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλους τους
πολίτες ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, όπως παραδείγµατος χάριν η τηλεφωνία και
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το ταχυδροµείο. Η προσέγγιση αυτή είναι κυρίως οικονοµική και δεν αφορά αναλύσεις
τεχνολογικών παραγόντων που µπορεί να επηρεάζουν την καινοτοµική δραστηριότητα και
τη διάχυση των προϊόντων. Η δεύτερη εναλλακτική προσέγγιση βασίζεται εν µέρει στην
κριτική της καθολικής υπηρεσίας όπως η τελευταία έχει διαµορφωθεί και εν µέρει στις
σύγχρονες αντιλήψεις για την αγορά και τους παράγοντες που επηρεάζουν κλάδους
υψηλής τεχνολογίας. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην εφαρµογή συντονισµένων
δράσεων που λαµβάνουν υπόψη, πέρα των οικονοµικών µεγεθών, και κοινωνικούς
παράγοντες, και στοχεύει αφενός στον επιµερισµό ευθυνών µέσω της δηµιουργίας ενός
συναινετικού κλίµατος και αφετέρου στην ανάλυση τεχνολογικών παραγόντων που µπορεί
να καθορίσουν τον τρόπο και τη διαδροµή µιας τεχνολογικής τροχιάς προς την καθολική
αποδοχή.

8.2.1

Καθολική υπηρεσία

Εξετάζοντας την έννοια της καθολικότητας της πρόσβασης από ιστορική σκοπιά
διαπιστώνεται ότι ο όρος αυτός καθ’ εαυτός δεν αποτελεί καινοτόµο απόρροια της
προοδευτικής µετεξέλιξης της κοινωνίας που ζούµε σε µια νέα δοµή βασισµένη στη γνώση
και στην πληροφόρηση. Παραδείγµατος χάριν, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η
καθολική πρόσβαση στην τηλεφωνία είναι τόσο παλιά όσο και η σχετική τεχνολογία. Έτσι
από το 1909 η Αµερικανική εταιρεία AT&T οριοθέτησε το στόχο της αναφορικά µε το
λεγόµενο “Bell system” ως εξής: “One system, One policy, Universal service” (Compaine
and Weinraub, 1997) ή «Ένα σύστηµα, Μια πολιτική, Καθολική υπηρεσία». Αρκετά
χρόνια αργότερα στις ΗΠΑ, και συγκεκριµένα µε το νόµο “The 1934 Telecommunications
Act”, η ιδέα της καθολικής υπηρεσίας απετέλεσε στρατηγικό στόχο πολιτικής
παρέµβασης, αν και µέχρι το 1946 το 50% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ δε διέθεταν
πρόσβαση στην τηλεφωνία. Το γεγονός και µόνο ότι χρειάστηκε παραπάνω από µισό
αιώνα για να ικανοποιηθούν οι συνθήκες της καθολικής υπηρεσίας στην τηλεφωνία
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αυτοµατισµός που άµεσα να µετατρέπει µια πολιτική
παρέµβαση ή βούληση για καθολική υπηρεσία σε καθηµερινή πρακτική προς όφελος των
πολιτών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη και σήµερα που γενικά θεωρείται ότι η τηλεφωνία
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της καθολικής υπηρεσίας το ποσοστό των νοικοκυριών που
διαθέτουν πρόσβαση στην τηλεφωνία είναι της τάξης του 94% στις ΗΠΑ.
8.2.1.1

Ορισµός και συµβάσεις

Σήµερα ο όρος «υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας» ή “universal service obligation” αφορά
την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης σε
προϊόντα και υπηρεσίες σε αποδεκτό κόστος. Όταν λοιπόν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία
αξιολογείται ότι υπόκειται στην υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, ο κατασκευαστής του
αναλαµβάνει την υποχρέωση εξασφάλισης της πρόσβασης σε όλους τους πολίτες. Η
σηµερινή αντίληψη για την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας υιοθετεί και στηρίζεται στην
σύµβαση ότι η καθολικότητα καθορίζεται από δύο κυρίως παράγοντες, τη γεωγραφική
κάλυψη και το οικονοµικό µέγεθος του κόστους. Σε αυτό το µήκος κύµατος στηρίζεται και
ο ορισµός του όρου από τον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(ΟΟΣΑ), ο οποίος ενσωµατώνει τρεις έννοιες στον ορισµό της καθολικής υπηρεσίας:
•

Την έννοια της καθολικής διαθεσιµότητας ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης

•

Την έννοια της πρόσβασης χωρίς διάκριση

•

Την έννοια του αποδεκτού κόστους

Για πολλά χρόνια η τηλεφωνία απετέλεσε την κατεξοχήν σχετική – αν και όχι τη µόνη –
υπηρεσία που χαρακτηρίστηκε από την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας και κατάφερε µε
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επιτυχία να ικανοποιήσει τις απαιτούµενες συνθήκες. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε κυρίως
σε κρατικά µονοπώλια και πολυµερές επιχορηγήσεις (Xavier, 1997), που οδήγησαν στην
παροχή της υπηρεσίας σε όλους ακόµη και υπό οικονοµικά ασύµφορους όρους. Η
πολιτική αυτή (των µονοπωλίων και των πολυµερών επιχορηγήσεων) αποτέλεσε τον
κορµό προκειµένου να αντιµετωπιστούν οικονοµικά µεγέθη της αγοράς, όπως
παραδείγµατος χάριν η έννοια του οικονοµικά ασύµφορου πελάτη. Τέτοιοι πελάτες
συνήθως θεωρούνται ότι είναι αυτοί που βρίσκονται σε απόµακρες περιοχές και για τους
οποίους το κόστος εξυπηρέτησης υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο όφελος. Ωστόσο,
πρέπει να σηµειωθεί ότι η παραπάνω αντίληψη προοδευτικά άλλαξε αφού στην πορεία και
µε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε δυνατόν να εξυπηρετούνται πελάτες σε
γεωγραφικά απόµακρες περιοχές µε οικονοµικούς όρους.
Όσο απλή και αν φαίνεται η παραπάνω διατύπωση, στην πραγµατικότητα η καθολική
υπηρεσία αποτελεί ένα σύνθετο φαινόµενο το οποίο και στην περίπτωση της τηλεφωνίας
δεν ωρίµασε γρήγορα ή δεν έτυχε καθολικής αποδοχής εξ’ αρχής. Μάλιστα, κατά το
παρελθόν έχει συζητηθεί εκτεταµένα και από διαφορετικές οπτικές γωνίες,
καταδεικνύοντας τα υπέρ και τα κατά που απορρέουν από την συγκεκριµένη θεώρηση του
όρου. Στις µέρες µας έχει επανέλθει στο προσκήνιο µε την ανάπτυξη ενός
προβληµατισµού που ουσιαστικά στοχεύει στο να εξετάσει αν υπό το πρίσµα των
σηµερινών συνθηκών πρέπει ή αξίζει να επανεξεταστούν τόσο ο ορισµός του όρου όσο και
οι παράµετροι που τον προσδιορίζουν. Η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί στη σχετική
βιβλιογραφία στηρίζεται στην πεποίθηση ορισµένων ότι η παραδοσιακή προσέγγιση
θεώρησης της καθολικής υπηρεσίας δεν επαρκεί σήµερα για να αντιµετωπίσει το ψηφιακό
χάσµα που υφίσταται και το οποίο µπορεί να επεκταθεί περαιτέρω µε τη ραγδαία εξέλιξη
στους κλάδους της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Με δεδοµένη λοιπόν την προηγούµενη εµπειρία όσο αφορά την καθολική υπηρεσία και
την εξειδίκευσή της στις τηλεπικοινωνίες, και ειδικότερα στην τηλεφωνία, πρέπει να
εξετάζεται αν η καθολική πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες µιας κοινωνίας της πληροφορίας
µπορεί µέσω κατάλληλων παραδοχών να ενσωµατωθεί είτε στο ισχύον είτε σε κάποιο
βελτιωµένο καθεστώς υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας. Αν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό θα
ήταν πολλαπλά ωφέλιµο, αφού θα µπορούσαµε να αντλήσουµε την απαιτούµενη
πληροφόρηση από τις εµπειρίες του παρελθόντος και να οριοθετηθούν τα µέτρα και οι
παρεµβάσεις εκείνες που θα καθιστούσαν πραγµατικότητα την καθολική πρόσβαση στην
Κοινωνία της Πληροφορίας.
8.2.1.2

Καθολική πρόσβαση και καθολική υπηρεσία

Για την καλύτερη κατανόηση του ερωτήµατος, θα εξεταστούν ορισµένα θέµατα που
προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία για καθολικές υπηρεσίες. Η ανάλυση αυτή
µεταξύ άλλων θα βοηθήσει στο να διακρίνονται οι ποιοτικές διαφορές µεταξύ
παραδοσιακών υπηρεσιών που υπόκεινται σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας και των
νέων υπηρεσιών µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Λόγος ύπαρξης καθολικών υπηρεσιών

Στην αρχή και για παραδοσιακές υπηρεσίες όπως η τηλεφωνία το βασικό επιχείρηµα που
καθιστούσε την καθολική υπηρεσία προσιτό στρατηγικό στόχο ήταν τα αναµενόµενα
οικονοµικά πλεονεκτήµατα που απέρρεαν από την ευρύτατη διάχυσή τους (βλέπε Cherry,
1985; Rapp, 1996; Blackman 1995). Ωστόσο σήµερα, και για την πλειοψηφία των νέων
υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι
αντίστοιχα οικονοµικά πλεονεκτήµατα δεν µπορούν να αναµένονται, ενώ άλλοι
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αξιολογούν ότι η ύπαρξη καθεστώτος καθολικής υπηρεσίας για νέα προϊόντα και
υπηρεσίες αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη.
Οικονοµικά ασύµφοροι πελάτες και οι απαιτήσεις τους

Στην περίπτωση της τηλεφωνίας (και των ταχυδροµείων) οικονοµικά ασύµφοροι πελάτες
θεωρούνταν κυρίως οι κάτοικοι αποµακρυσµένων γεωγραφικών περιοχών που το κόστος
εξυπηρέτησής τους υπερέβαινε κατά πολύ το αντίστοιχο όφελος που απόρρεε από τη
χρήση της υπηρεσίας από αυτούς. Έτσι, βρίσκοντας ένα µοντέλο συγκερασµού κόστους
και χρηµατοδότησης των απαιτούµενων εξοπλισµών, θα µπορούσαν τα µέλη γεωγραφικά
απόµακρων περιοχών να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές όπως η τηλεφωνία
µιας και δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες ή επιπλέον δεξιότητες για την αποτελεσµατική χρήση
τους.
Ωστόσο σήµερα είναι προφανές ότι οι νέες υπηρεσίες έχουν διαφορετικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Ακόµη και αν ισχυριστούµε ότι οι απαιτούµενες υποδοµές και
εξοπλισµός είναι διαθέσιµοι, δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση των υπηρεσιών
από τους πολίτες. Προϋποθέσεις αποτελεσµατικής χρήσης, πέραν της απόκτησης
τερµατικού πρόσβασης, modem και σύνδεσης µε τον Παγκόσµιο Ιστό, είναι η ύπαρξη
ψηφιακού περιεχοµένου και η προοδευτική καλλιέργεια των απαιτούµενων δεξιοτήτων,
έτσι ώστε να καθίστανται οι χρήστες ικανοί να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες
υπηρεσίες. Έτσι, εγείρεται για µια ακόµη φορά το θέµα της πρόσβασης στο περιεχόµενο,
που αναπτύσσεται περιληπτικά παρακάτω.
Καθολική πρόσβαση στο περιεχόµενο των υπηρεσιών της ΚτΠ

Η έννοια της καθολικής υπηρεσίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της αντίστοιχης
υποχρέωσης των τηλεπικοινωνιακών φορέων περιοριζόταν στη δηµιουργία, εγκατάσταση
και λειτουργία των απαιτούµενων υποδοµών. Το ίδιο ισχύει και για άλλες υπηρεσίες που
διεκδίκησαν και κατόρθωσαν να φτάσουν στην κατάσταση της καθολικής υπηρεσίας,
όπως παραδείγµατος χάριν το ταχυδροµείο που ιστορικά υπήρξε η πρώτη υπηρεσία που
προοριζόταν για όλους και παντού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο στην περίπτωση των
ταχυδροµείων όσο και στην περίπτωση της τηλεφωνίας η υποχρέωση καθολικής
υπηρεσίας δεν αφορούσε το περιεχόµενο (έντυπο υλικό ή οµιλία αντίστοιχα). Εξετάζοντας
λοιπόν το θέµα της καθολικής πρόσβασης στις νέες υπηρεσίες της Κοινωνίας της
Πληροφορίας υπό το πρίσµα της εν δυνάµει θεώρησης της πρόσβασης αυτής ως µέρος
µιας πιθανής υποχρέωσης για καθολική πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό, ένα από τα
θέµατα που προκύπτουν είναι και αυτό της πρόσβασης στο περιεχόµενο των υπηρεσιών
της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Είναι πολύ αυτοί που υποστηρίζουν ότι η καθολική πρόσβαση δεν πρέπει να αξιολογείται
υπό το πρίσµα της καθολικής υπηρεσίας για πολλούς και διάφορους λόγους οι οποίοι είναι
ήδη καταγεγραµµένοι στη σχετική βιβλιογραφία (βλέπε Metcalfe, 1995; Sandfort and
Frissell, 1995; Campaine and Weinraub, 1997). Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε ότι κάθε
προσπάθεια του παρελθόντος για να υλοποιηθεί η αρχή της καθολικότητας της πρόσβασης
σε ηλεκτρονικό περιεχόµενο απέτυχαν, όπως αποδεικνύεται από τις περιπτώσεις
τεχνολογιών όπως το teletext και το videotext (Campaine and Weinraub, 1997).
Ωστόσο, και αυτοί που πιστεύουν ότι θα µπορούσε να υπάρξει κάποια σχετική επέκταση
του όρου της καθολικής υπηρεσίας προκειµένου να εξυπηρετήσει σύγχρονες τάσεις,
υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να σηµαίνει κατ΄ ανάγκη εξασφάλιση δωρεάν
σύνδεσης στον Παγκόσµιο Ιστό για όλους. Προς αυτή την κατεύθυνση η
επιχειρηµατολογία βασίζεται στο γεγονός ότι στο παρελθόν το δικαίωµα στη µάθηση και
στην ενηµέρωση των µελών µιας κοινωνίας, προκειµένου αυτά να µπορούν να λαµβάνουν
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αποφάσεις και να συµµετέχουν στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στις πολιτισµικές
δραστηριότητες δεν υποστηρίχθηκε µε τη διάθεση δωρεάν συνδροµών σε ενηµερωτικό
υλικό (π.χ., εθνικής ή τοπικής εµβέλειας εφηµερίδες), αλλά µέσω της δηµιουργίας και
υποστήριξης (πολλές φορές βάσει φορολογικών ρυθµίσεων) ιδρυµάτων όπως δηµόσιες
βιβλιοθήκες και σχολεία. Εποµένως και στην περίπτωση των νέων υπηρεσιών της
Κοινωνίας της Πληροφορίας, η καθολική πρόσβαση και συµµετοχή όλων θα πρέπει να
αφορά τις απαιτούµενες υποδοµές (π.χ., τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό,
ιδρύµατα, επιχορηγήσεις ιδρυµάτων ή συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού, κλπ) και
όχι το περιεχόµενο των υπηρεσιών αυτών.
Τέλος, στον αντίποδα των παραπάνω ισχυρισµών βρίσκεται η άποψη ότι η καθολική
πρόσβαση στις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς προσβάσιµο περιεχόµενο
δεν υφίσταται ενώ αναιρεί επίσης όλη τη φιλοσοφία της καθολικής υπηρεσίας όπως αυτή
έχει διαµορφωθεί στο παρελθόν. Η πρόταση των υποστηρικτών της άποψης αυτής
εστιάζεται στην επέκταση του ορισµού της καθολικής υπηρεσίας έτσι ώστε να µην
λαµβάνονται υπόψη µόνο η γεωγραφική κάλυψη και το οικονοµικό κόστος αλλά και η εν
γένει προσβασιµότητα από τους πολίτες.
Στάδια ανάπτυξης µιας καθολικής υπηρεσίας

Όπως έχουµε ήδη διατυπώσει οι προσπάθειες υλοποίησης καθολικών υπηρεσιών κατά το
παρελθόν εστιάστηκαν κυρίως στην εγκατάσταση και λειτουργία των κατάλληλων
υποδοµών και εξοπλισµού, και στην οικονοµική ανάλυση του τρόπου χρηµατοδότησης
αυτής της προσπάθειας. Αυτή η αρχή απετέλεσε και τον κορµό της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών της αλλά και της χώρας µας µέχρι το 2000. Η
έµφαση κατά τη φάση αυτή ήταν έντονα τεχνολογικής κατεύθυνσης µε στόχο την
εξασφάλιση των απαιτούµενων υποδοµών, την αποτελεσµατική λειτουργία τους και την
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού (Grimes, 2000).
Ωστόσο, σήµερα αποτελεί γενικότερα παραδεκτό κανόνα ότι τα στάδια εξασφάλισης
καθολικών υπηρεσιών δεν εξαντλούνται σε επενδύσεις µόνο σε υποδοµές. Ειδικότερα στη
σύγχρονη εποχή µια τέτοια προσπάθεια πρέπει να συµβαδίζει µε τα στάδια µετεξέλιξης
της Κοινωνίας της Πληροφορίας τα οποία περιλαµβάνουν (Cornford et al., 1996) συνεχή
µετατροπή του επενδυτικού στόχου:
•

από επενδύσεις σε υποδοµές στην παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και εφαρµογών

•

από υπηρεσίες και εφαρµογές στην ενηµέρωση του πολίτη σχετικά µε το τι είναι
διαθέσιµο

•

από την ενηµέρωση του πολίτη στην υιοθέτηση και τον ενστερνισµό των νέων
υπηρεσιών

•

από την υιοθέτηση των υπηρεσιών στην αποτελεσµατική τους χρήση από τους
πολίτες

•

και τέλος από την αποτελεσµατική χρήση στη δηµιουργία συγκριτικού
πλεονεκτήµατος.

Αυτό που επίσης είναι σήµερα ευρέως αποδεκτό είναι ότι καµία από τις παραπάνω
µεταβολές δεν µπορεί να συµβεί αυτόµατα αφού σε µεγάλο βαθµό στηρίζονται τόσο στις
ικανότητες και στις δεξιότητες των πολιτών όσο και στην οργανωτική υποδοµή της
κοινωνίας όσον αφορά τα ιδρύµατα αλλά και τη θεσµική τους θωράκιση.
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Κριτήρια καθολικών υπηρεσιών και συγκριτική ανάλυση των νέων υπηρεσιών διαδικτύου

Το θέµα αυτό αφορά την ύπαρξη αναγκαίων συνθηκών βάσει των οποίων θα ήταν δυνατόν
να αξιολογηθεί η δυναµική νέων υπηρεσιών που εν δυνάµει µπορεί να καταλήξουν σε
καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. Με βάση τα σχετικά κριτήρια θα ήταν εφικτό να
εξετάσουµε πως κατατάσσονται ο Παγκόσµιος Ιστός και οι νέες υπηρεσίες που βασίζονται
σε αυτόν.
Το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται από τον Xavier (1997) για την περίπτωση της
τηλεφωνίας αλλά και γενικότερα. Μια πρώτη προσέγγιση στην οριοθέτηση δείκτη
καθολικότητας µιας υπηρεσίας είναι η χρήση της υπηρεσίας από µη-επιδοτούµενους
συνδροµητές. Υποστηρικτές της άποψης αυτής θεωρούν ότι το κατώτερο όριο χρήσης της
υπηρεσίας πρέπει να είναι της τάξης του 50% από µη-επιδοτούµενους συνδροµητές.
Ωστόσο, άλλες απόψεις συγκλίνουν σε µια διαφορετική οριοθέτηση που απαιτεί ότι η
υπηρεσία πρέπει να είναι προσβάσιµη στο 70% των συνδροµητών µε τουλάχιστον το 50%
των δικαιούχων να είναι ενεργοί χρήστες. Οι παραπάνω διαφορές στην οριοθέτηση
αντικειµενικών δεικτών αξιολόγησης µιας υπηρεσίας προκειµένου αυτή να µπορεί να
εξεταστεί υπό το πρίσµα της καθολικής υπηρεσίας καταδεικνύει ότι το θέµα παραµένει
υπό συζήτηση.
Ωστόσο εξίσου σηµαντική θεωρείται η αξιολόγηση µιας υπηρεσίας βάσει υποκειµενικών
κριτηρίων ως δείκτες της κοινωνικής σπουδαιότητας της υπηρεσίας. Αυτό το µοντέλο
εφαρµόστηκε στην Αυστραλία (Australian Department of Communications and the Arts,
1996) όπου η αξιολόγηση µιας υπηρεσίας πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη
παραµέτρους όπως το βαθµό στον οποίο η ευρύτερη διάχυση της υπηρεσίας προσφέρει
οφέλη όχι µόνο σε αυτούς που έτσι ή αλλιώς θα χρησιµοποιούσαν την υπηρεσία, αλλά και
στην κοινωνία γενικότερα. Επίσης, αξιολογείται το κατά πόσο υφίσταται σοβαρό
κοινωνικό κόστος από την έλλειψη πρόσβασης στην υπηρεσία. Παραδείγµατος χάριν,
αξιολογείται αν η έλλειψη πρόσβασης σηµατοδοτεί περιορισµό της δυνατότητας
αποτελεσµατικής συµµετοχής των πολιτών στα κοινωνικά πεπραγµένα.
Με βάση τα παραπάνω υπήρξαν µελέτες (βλέπε Australian Department of
Communications and the Arts, 1996) που εξετάζουν το κατά πόσο νέες υπηρεσίες όπως η
τηλεοµοιοτυπία, η ευρυζωνική πρόσβαση και η πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορούν να
αξιολογηθούν υπό το καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. Τα συµπεράσµατα αυτών των
µελετών δεν ήταν πειστικά όσον αφορά την καθολικότητα των υπηρεσιών αυτών. Ένας
σηµαντικός λόγος ήταν η διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν ικανοποιούσαν το
κριτήριο της αγοραστικής διείσδυσης. Ωστόσο, υπήρξε η επιφύλαξη ότι σε περίπτωση που
η διεισδυτικότητά τους συνεχίσει να αυξάνεται, κρίνεται αναγκαίο να επανεξεταστεί η
αξιολόγησή τους. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις οι µελετητές δεν αρνήθηκαν τις
σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις που θα µπορούσαν να προέρθουν από την ευρύτερη
διάχυση των υπηρεσιών αυτών. Ωστόσο, θεώρησαν ότι θα ήταν λάθος να υλοποιηθεί η
διάχυση αυτή υπό το µηχανισµό καθολικής υπηρεσίας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ο
αναγνώστης µπορεί να απευθυνθεί στο άρθρο του Xavier (1997).

8.2.2

Συντονισµένες δράσεις

Εποµένως, το ερώτηµα σήµερα δεν είναι αν θα ήταν καλό ή όχι να υποστηριχθεί η
καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά ο
µηχανισµός βάσει του οποίου µια τέτοια προτεραιότητα θα µπορούσε να υποστηριχθεί. Με
δεδοµένη λοιπόν την άποψη ότι ο µηχανισµός καθολικής υπηρεσίας µπορεί να µην
ενδείκνυται ως αποτελεσµατικός τρόπος προαγωγής της καθολικής πρόσβασης, πολλοί
ερευνητές αξιολογούν ότι ο ίδιος στόχος θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αρχικά µέσω
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συντονισµένων δράσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων και κυρίως του κράτους, της
βιοµηχανίας και οµάδων ειδικού ενδιαφέροντος συµπεριλαµβανοµένων και των πολιτών
γενικά και των πολιτών ΑµεΑ ειδικά.
Οι συντονισµένες δράσεις αφορούν ένα ευρύ φάσµα παρεµβάσεων τόσο σε νοµοθετικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και κλάδων της βιοµηχανίας. Στηρίζονται κατ’ εξοχήν
σε συναινετικές αποφάσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων, και εξετάσουν µέτρα για
άµεσο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο µέλλον βάσει ενός συµφωνηµένου
επιχειρησιακού προγράµµατος που επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.
Συνήθως ένα πρόγραµµα συντονισµένων δράσεων µπορεί να υλοποιηθεί είτε ως
ανεξάρτητο επιχειρησιακό πρόγραµµα είτε στα πλαίσια κάποιου άλλου ήδη υπάρχοντος
επιχειρησιακού προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ορίζεται µε σαφήνεια ο
τρόπος υλοποίησής του (π.χ., από κάποια κοινοπραξία, από κάποιο εθνικό φορέα ή από
αρµόδιους διακρατικούς φορείς) ανάλογα µε τους στόχους του προγράµµατος.
Ο συντονισµός του προγράµµατος εξασφαλίζεται συνήθως µέσω προκηρύξεων µέτρων ή
δράσεων, υποβολή προτάσεων, επιλογής και χρηµατοδότησης έργων κατά προτεραιότητα
και περιοδικού ελέγχου των έργων και ολόκληρου του προγράµµατος. Τα έργα µπορεί να
είναι διαφόρων µορφών όπως, π.χ., έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οριζόντιες
δράσεις στήριξης της αγοράς ή της βιοµηχανίας, µελέτες που αποσκοπούν σε σχέδια ή
προ-σχέδια νόµων, σύσταση προτύπων, καθορισµός προδιαγραφών, κλπ.

8.2.3

Ανακεφαλαίωση

Συνοψίζοντας την έως σήµερα εµπειρία αναφορικά µε τις στρατηγικές προώθησης της
καθολικής πρόσβασης και εξετάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία µπορούµε να κάνουµε
τους ακόλουθους ισχυρισµούς.
Πρώτο, η υλοποίηση του στόχου για πραγµατικά καθολική πρόσβαση απαιτεί κρατικές
ρυθµίσεις που να αποσκοπούν στη χρηµατοδότηση µιας τέτοιας προσπάθειας είτε υπό
καθεστώς επιχορηγήσεων είτε άλλων µέτρων και συντονισµένων δράσεων. Αυτό
επιβεβαιώνεται τόσο από την εµπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών αναφορικά µε
υπηρεσίες όπως η τηλεφωνία, όσο και από πρόσφατες µελέτες που εξετάζουν διαδικτυακές
υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Anderson et al., 1995).
∆εύτερο, η απόφαση χαρακτηρισµού µιας τεχνολογίας ως (εν δυνάµει) υποβαλλόµενης σε
καθεστώς καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη την τεχνολογική φάση
ανάπτυξης της βασικής τεχνολογίας, το βαθµό ωρίµανσής της, την αναµενόµενη
τεχνολογική τροχιά αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. Σε αντίθετη
περίπτωση τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι αρνητικά. Ένα παράδειγµα θα αποτελούσε η
υιοθέτηση του τηλέγραφου ως τεχνολογία υπό καθεστώς καθολικής υπηρεσίας, γεγονός το
οποίο θα προυπόθετε υποχρεωτική εκπαίδευση στον κώδικα Morse για την αξιοποίησή της
(Campaine and Weinraub, 1997).
Τρίτο, πολλές πρόσφατες µελέτες, όπως παραδείγµατος χάριν του Xavier (1997),
καταδεικνύουν ότι οι νέες υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω του διαδικτύου και οι οποίες
αναµένεται να ευδοκιµήσουν µε την προοδευτική εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας
δεν ικανοποιούν κανένα από τα κριτήρια ή χαρακτηριστικά που προβλέπει η σηµερινή
οριοθέτηση της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας. Πρόσφατη έρευνα υπό την αιγίδα των
Ηνωµένων Εθνών καταδεικνύει ότι µέχρι το έτος 2002 το ποσοστό του πληθυσµού της γης
µε πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό βρέθηκε να είναι µικρότερο του 10%. Το ποσοστό
αυτό αποτελεί συµψηφισµό µεταξύ των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών του
πλανήτη. Συγκεκριµένα, ενώ στις αναπτυγµένες χώρες παρατηρείται µια διείσδυση του
Παγκόσµιου Ιστού σε ποσοστό 33% (γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο
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του πληθυσµού των αναπτυγµένων χωρών χρησιµοποιεί τον Παγκόσµιο Ιστό), στις
αναπτυσσόµενες χώρες τα αντίστοιχα µεγέθη είναι οκτώ φορές µικρότερα. Εποµένως, αν
θεωρήσουµε ότι η καθολική πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί
προτεραιότητα µιας κοινωνίας, τότε ο ενδεδειγµένος δρόµος παρεµβατικής πολιτικής για
την προώθηση µιας τέτοιας προτεραιότητας βραχυπρόθεσµα δεν θα πρέπει να εξαντλείται
αποκλειστικά στη διαµόρφωση συνθηκών που να ικανοποιούν την υποχρέωση καθολικής
υπηρεσίας όπως αυτές ορίζονται σήµερα. Αντίθετα, η εναλλακτική προοπτική
συντονισµένων δράσεων µπορεί να αποτελέσει µια πιο οικονοµικά και κοινωνικά
αποδεκτή προσέγγιση µε άµεσα οφέλη.
Τέταρτο, η σηµερινή οριοθέτηση της έννοιας της καθολικής υπηρεσίας δεν λαµβάνει
υπόψη στο βαθµό που αυτό απαιτείται την περίπτωση των ΑµεΑ. Αυτό προκύπτει και από
το γεγονός ότι η σηµερινή θεώρηση του όρου της καθολικής υπηρεσίας στηρίζεται κυρίως
στη γεωγραφική κάλυψη (διαθεσιµότητα) και στο αποδεκτό κόστος, µεγέθη που και τα
δύο παραπέµπουν σε µια οικονοµική θεώρηση του όρου. Η περιορισµένη έως σήµερα
αναφορά σε κοινωνικά και τεχνολογικά κριτήρια είχε ως αποτέλεσµα τη µη αντιµετώπιση
της προσβασιµότητας και της δια-λειτουργικότητας ως ποιοτικών χαρακτηριστικών µιας
καθολικής υπηρεσίας (Goggin and Newell, 2002). Η έλλειψη αυτή έχει αναγνωριστεί και
από το Παγκόσµιο Ινστιτούτο Αναπηρίας σε σειρά δηµοσιεύσεων που καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι η µέχρι τώρα διαδροµή της έννοιας της καθολικής υπηρεσίας στηριζόταν
στην απλή ενθάρρυνση της βιοµηχανίας και άλλων φορέων στο να λαµβάνουν υπόψη τις
απαιτήσεις των ΑµεΑ, ενώ θα έπρεπε να διακατέχεται από εντολή για εξασφάλιση της
πρόσβασης των ΑµεΑ σε βασικές ή προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και
εξοπλισµό (World Institute on Disability, 1993).
Πέµπτο, αποτελεί γενική παραδοχή ότι στην πορεία για καθολική πρόσβαση στην
Κοινωνία της Πληροφορίας ο ρόλος του κράτους και των εποπτευοµένων φορέων του
είναι καθοριστικός στη διαµόρφωση κλίµατος πρόσφορου για την κατανόηση των
απαιτήσεων των ΑµεΑ. Ωστόσο, είναι επίσης αποδεκτό ότι ο ρόλος αυτός δεν πρέπει να
εξαντλείται σε παραδοσιακές προσεγγίσεις οικονοµικού χαρακτήρα και αντίστοιχων
παρεµβατικών πολιτικών, µιας και η πιθανότητα αποτυχίας της αγοράς να ανταποκριθεί
στις νέες συνθήκες προβάλλει ιδιαίτερα έντονα.
Τέλος, εξίσου σηµαντικός προς την κατεύθυνση αυτή είναι και ο ρόλος των µη-κρατικών
φορέων και διεθνών οργανισµών, όπως ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και
Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, η Παγκόσµια Τράπεζα, καθώς
και άλλων φορέων αντιστοίχου κύρους και εµβέλειας.

8.3

Συντονισµένο πρόγραµµα δράσης για την ηλεκτρονική
ενσωµάτωση

Βάσει των παραπάνω, και µε δεδοµένη την ανάλυση της ελληνικής πραγµατικότητας όπως
παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια θα επιχειρήσουµε στο µέρος αυτό του
κεφαλαίου να σκιαγραφήσουµε και να περιγράψουµε µια νέα προσέγγιση που στόχο έχει
την δηµιουργία ενός πλαισίου δράσης για την καθολική πρόσβαση στην ΚτΠ το οποίο
λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρα µας.

8.3.1

Βασικές αρχές ενός συντονισµένου προγράµµατος δράσης

Συγκεκριµένα, προτείνεται ένα Συντονισµένο Πρόγραµµα ∆ράσης µε προοπτική
τουλάχιστον πέντε ετών το οποίο θα αποσκοπεί να πραγµατοποιήσει τους ακόλουθους
στόχους:
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Να θεσπίσει ένα νοµοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει και να επεξηγεί σε όλους τους
ενδιαφερόµενους φορείς αφενός µεν τις προτεραιότητες του κράτους αναφορικά µε την
καθολική πρόσβαση στην ΚτΠ και αφετέρου τους κανόνες που θα διέπουν την
προσπάθεια υλοποίησης των προτεραιοτήτων αυτών.
Την ενίσχυση των επιχειρήσεων που καλούνται να πραγµατώσουν την ΚτΠ είτε ως
ανάδοχοι έργων εκ µέρους του δηµοσίου είτε ως κατασκευαστές προϊόντων και
υπηρεσιών.
Τη στήριξη της αγοράς µέσω της δηµιουργίας νέων δοµών, προκειµένου να ενηµερωθεί
για τις νέες προκλήσεις στην ΚτΠ και κυρίως να αναπτύξει τις απαιτούµενες δεξιότητες
προκειµένου να µπορεί να προβάλλει απαιτήσεις, να επιλέγει και να αξιοποιεί νέα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι παραπάνω στόχοι και η αντιµετώπισή τους µέσω ενός συντονισµένου προγράµµατος
δράσης για την ισότιµη συµµετοχή και την ηλεκτρονική ενσωµάτωση στην ΚτΠ θα
µπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία µιας νέας προσέγγισης στο θέµα της πρόσβασης
των ΑµεΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Τα µέτρα που προτείνονται
εστιάζονται σε παρεµβάσεις που θα µπορούσαν άµεσα να υλοποιηθούν από την πολιτεία
σε µια πενταετή περίοδο και να δηµιουργήσουν τις βάσεις για περαιτέρω βελτίωση και
εξειδίκευση. Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δράσεων και
έχουν ως προϋπόθεση τη δηµιουργία ενός νοµοθετικού πλαισίου το οποίο εν µέρει θα
αποτελέσει το εφαλτήριο υλοποίησης του προτεινόµενου προγράµµατος.
Συνοπτικά προτείνεται ένα πρόγραµµα συντονισµένων δράσεων το οποίο αποτελείται από
δυο ενότητες (βλέπε Πίνακα 41) που περιλαµβάνουν: (i) νοµοθετικές ρυθµίσεις υπό τη
µορφή πλαισίου στήριξης (προς άµεση εφαρµογή) και ειδικών ρυθµίσεων (για την
εξειδίκευση του πλαισίου στήριξης), και (ii) προτεραιότητες υπό τη µορφή µέτρων ή
δράσεων. Το πρόγραµµα συντονισµένης δράσης για την καθολική πρόσβαση µπορεί να
υλοποιηθεί είτε ως αυτόνοµο επιχειρησιακό πρόγραµµα είτε στα πλαίσια άλλων
υφισταµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων. Ωστόσο, η υλοποίησή του ως αυτόνοµου
επιχειρησιακού προγράµµατος θεωρείται ότι θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισµό των
δράσεων καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Ο συντονισµός της υλοποίησης
του Προγράµµατος Συντονισµένων ∆ράσεων µπορεί να γίνει είτε από αρµόδιο φορέα, π.χ.,
ειδική γραµµατεία για την ηλεκτρονική ενσωµάτωση, είτε από ένα νέο φορέα ο οποίος θα
εκπροσωπούσε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τον επιχειρηµατικό κόσµο, καταναλωτικές
οργανώσεις και ειδικές οµάδες του πληθυσµού, είτε από το Εθνικό Παρατηρητήριο ΑµεΑ
σε συνεργασία µε το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Θεωρείται ιδιαιτέρως σηµαντικό να τονιστεί ο ρόλος του κράτους στην προτεινόµενη
προσπάθεια µιας και αναµένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης περαιτέρω εξελίξεων.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να είναι στην κατεύθυνση ορισµού
ενιαίου πλαισίου υλοποίησης του συντονισµένου προγράµµατος δράσης. Έτσι µε εξαίρεση
ορισµένων τµηµάτων του συντονισµένου προγράµµατος δράσης (όπως το νοµικό πλαίσιο,
οι ειδικές ρυθµίσεις του, η προκήρυξη των δράσεων και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί) οι
επιµέρους δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν από παραγωγικούς και αναπτυξιακούς
φορείς της χώρας όπως επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε συνεργασία
µε εκπροσώπους της αγοράς.

8.3.2

Λεπτοµερής περιγραφή του συντονισµένου προγράµµατος δράσης

Στην παρούσα µορφή (βλέπε Πίνακα 41) το πρόγραµµα συντονισµένης δράσης για την
καθολική πρόσβαση σκοπεύει να αποτελέσει την αφετηρία για µια ανοικτή διαβούλευση
µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων.
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Πίνακας 41: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ (ΠΣ∆) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚτΠ.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

Πλαίσιο στήριξης

Ειδικές ρυθµίσεις

• Κανονισµός και τρόπος λειτουργίας ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης
• Προκήρυξη ΠΣ∆ για την καθολική πρόσβαση και χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης
• Καθορισµός κριτηρίων προσβασιµότητας

• Προσδιορισµός της διαδικασίας αξιολόγησης προσβασιµότητας και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών που πρέπει να χαρακτηρίζουν προσβάσιµες υπηρεσίες
• Προσβασιµότητα ως ελεγκτικό καθήκον στις αρµοδιότητες του συνηγόρου του πολίτη
• Θέσπιση του θεσµού του Συνηγόρου Προσβασιµότητας
• Νοµοθετικές ρυθµίσεις ειδικά για το διαδίκτυο
• Περιοδική αξιολόγηση του ΠΣ∆ για την καθολική πρόσβαση
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Εξοπλισµοί / Υποδοµές Ευρυζωνική πρόσβαση
Μελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, εξοπλισµός και λειτουργία «Σταθµός καθολικής πρόσβασης του πολίτη»
Επιχορήγηση εξοπλισµών ειδικών οµάδων στόχου του πληθυσµού (π.χ. ειδικές οµάδες ΑµεΑ)
Εξοπλιστικό πρόγραµµα ιδρυµάτων, δηµόσιων βιβλιοθηκών και σχολείων σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ
Κίνητρα υιοθέτησης αρχών καθολικής πρόσβασης (π.χ., φοροαπαλλαγές, κατάρτιση στελεχιακού δυναµικού, χρηµατοδότηση)
Βιοµηχανία
Πιστοποιητικό καλής πρακτικής
Πιστοποίηση προσβασιµότητας ως ευθύνη των αναδόχων έργων πληροφορικής του δηµοσίου
Συντονισµένες δράσεις κατάρτισης βιοµηχανικών στελεχών
Χρονοδιάγραµµα υιοθέτησης πρακτικών καθολικής πρόσβασης
• Κίνητρα για τη µετατροπή υπηρεσιών που σήµερα είναι µη-προσβάσιµες σε προσβάσιµες εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (π.χ. στήριξη
της «απόσυρσης» µη προσβάσιµης υπηρεσίας και της κατασκευής νέας προσβάσιµης έκδοσης)
• Πίνακας απαιτούµενων και επιθυµητών ποιοτικών χαρακτηριστικών προσβάσιµης υπηρεσίας και κώδικας υλοποίησης
Ενηµέρωση του πολίτη και µελέτες απαιτήσεων πολιτών ΑµεΑ
Αγορά
Εθνικό µητρώο ΑµεΑ υπό την αιγίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑµεΑ
∆ίκτυα ανταλλαγής απόψεων, συνεργασίας και ενηµέρωσης
Υποχρέωση προσβάσιµης υπηρεσίας για όλους τους δηµόσιους οργανισµούς και εποπτευόµενους φορείς
Καθολική πρόσβαση ως οριζόντιο µέτρο του ΕΠ ΚτΠ
Έρευνα & Ανάπτυξη
Οριζόντιες δράσεις για µεταφορά τεχνολογίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών
Ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων καθολικής πρόσβασης
∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα σπουδών για την καθολική πρόσβαση (προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο) και πιλοτική εκτέλεσή του
Παιδεία
Θέσπιση «Υποτροφίας Καθολικού Σχεδιασµού»
Εξοπλιστικό πρόγραµµα φορέων & ιδρυµάτων
Κίνητρα ανάπτυξης προσβάσιµου εκπαιδευτικού υλικού και νέων µεθόδων εκπαίδευσης (π.χ. από απόσταση)
Περιφερειακά δίκτυα υγείας και δια-λειτουργικότητα των υπηρεσιών υγείας του πολίτη
Υγεία
Καθολική πρόσβαση ιατρικού φακέλου ασθενών και αντίστοιχου ψηφιακού περιεχοµένου
Προσβασιµότητα υπηρεσιών περιφερειακών κέντρων υγείας
Προσβασιµότητα υπηρεσιών ΟΤΑ
∆ηµόσια διοίκηση
Προσβασιµότητα σε υπηρεσίες ενηµέρωσης και συναλλαγής µε το δηµόσιο
Προσβάσιµο ψηφιακό περιεχόµενο
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8.3.2.1

Στόχοι της ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης

Η σηµασία της ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης και της συµµετοχής φορέων στη
διαµόρφωση συναινετικών πολιτικών (Kingdom, 1995) θεωρείται ως βασική προσέγγιση
για εξεύρεση λύσεων (Kanayama, 2003) που θα ικανοποιούν όλα τα µέρη που
εµπλέκονται στη διαβούλευση. Οι στόχοι µιας ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης µεταξύ
οµάδων ειδικού ενδιαφέροντος όπως περιγράφεται από τον Kanayama (2003) απαιτεί την
αποδοχή µιας συναινετικής προσέγγισης εκ µέρους όλων των εµπλεκοµένων φορέων και
τη δυνατότητα άµεσης αντιπροσώπευσή τους σε µια οµάδα ειδικού ενδιαφέροντος. Φορείς
που πρέπει να κληθούν και να συµµετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχείρηµα συµπεριλαµβάνουν
εκπροσώπους των ΑµεΑ είτε σε περιφερειακό, τοπικό ή κεντρικό επίπεδο, την πολιτεία
µέσω αντιπροσώπων των αρµόδιων υπουργείων, και τη βιοµηχανία.
Τρία είναι κυρίως τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από µια τέτοια διαβούλευση, τα οποία
συνοψίζονται ως εξής:
•

Από κοινού οριοθέτηση της ατζέντας της διαβούλευσης, έτσι ώστε να απαντώνται
βασικά ερωτήµατα όπως η γεωγραφική κάλυψη και η εξασφάλιση υποδοµών και
εξοπλισµού, και τρόπων χρηµατοδότησης (π.χ., χρηµατοδότηση δηµόσιων σχολείων
και βιβλιοθηκών, επιχορηγήσεις), αναβάθµιση υπαρχόντων υποδοµών, κλπ.

•

Κατάθεση προτάσεων εκ µέρους των φορέων για κάθε ένα από τα επιµέρους
ζητήµατα

•

Συντονισµός δράσεων - µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης - που να
αφορούν:

8.3.2.2

-

Νοµοθετικές ρυθµίσεις, συγκεκριµένα για το διαδίκτυο που να εναρµονίζονται
προς τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών οδηγιών και βασισµένες στην προηγούµενη
εµπειρία κρατών µελών της ΕΕ (π.χ. βλέπε Γερµανία)

-

Μέτρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

-

Περιοδική αξιολόγηση που θα µπορούσε να υλοποιείται µε τη συµβολή του
Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑµεΑ σε συνεργασία µε το Εθνικό Παρατηρητήριο
για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Περιεχόµενο της διαβούλευσης

Νοµοθετικές ρυθµίσεις
Η εξέταση νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε τη καθολική πρόσβαση στις τεχνολογίες
της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα πλαίσια µιας ανοικτής διαβούλευσης
ανταποκρίνεται στις ανάγκες νέων σχετικών µεθοδολογικών διαδικασιών νοµοθέτησης
που η Κοινωνία της Πληροφορίας επιφέρει σε γενικότερο επίπεδο (βλ. Μήτρου, 2002).
Ένα προκαταρκτικό θέµα είναι εάν οι σχετικές ρυθµίσεις θα πρέπει να ενταχθούν στο
πεδίο των ρυθµίσεων σχετικών µε θέµατα τεχνολογίας ή στο πεδίο της (κοινωνικής)
πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία (νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, νοµοθεσία για την
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κλπ., βλέπε Cullen and Ciaran, 1998).
Μία πρώτη εναλλακτική λύση θα ήταν η υιοθέτηση µιας συνολικής νοµοθετικής ρύθµισης
µε αντικείµενο την άρση διακρίσεων και την υιοθέτηση θετικών µέτρων για τα άτοµα µε
αναπηρία (ένα είδος “antidiscrimination act”). Μία δεύτερη εναλλακτική λύση θα
µπορούσε να αναζητηθεί στη ρύθµιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας στο πλαίσιο
της κανονιστικής εξειδίκευσης της συνταγµατικής επιταγής (άρθρο 5 Α ). Ως προς την
επιλογή της καταλληλότερης λύσης, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι είναι σηµαντικό να
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µην καθυστερήσει η επιδίωξη του e-Accessibility από εν γένει ζητήµατα προσβασιµότητας
που εµπλέκουν περισσότερους φορείς (π.χ. πρόσβαση σε κτίρια) ή από άλλες
καθυστερήσεις που αφορούν το συνολικό προσδιορισµό του εύρους και του περιεχοµένου
του δικαιώµατος συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά, η
ρύθµιση του θέµατος της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας θα έλυνε σηµαντικά ζητήµατα
και θα λειτουργούσε ως «οδοδείκτης» και για άλλες νοµοθετικές παρεµβάσεις.
Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα συνολικό, διαφανές νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
χωρίς διαχωρισµούς, έτσι ώστε:
•

να προωθεί και να παρέχει πρόσβαση στις υποδοµές και στο ψηφιακό περιεχόµενο

•

να προωθεί την πληροφορία ως δηµόσιο αγαθό (και άρα τη διανοµή της γνώσης)

•

να προωθεί την ηλεκτρονική συµµετοχή και τη συν-διαµόρφωση της ΚτΠ

•

να εγγυάται θεµελιώδη δικαιώµατα και έννοµα συµφέροντα

Πέρα των παραπάνω, η διαβούλευση για τις νοµοθετικές ρυθµίσεις πρέπει να περιλάβει
και επιµέρους ζητήµατα. Στον Πίνακα 42 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένα θέµατα
διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η επιλογή των συγκεκριµένων µέτρων
προς υλοποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, η οποία δεν αποτελεί αντικείµενο
µελέτης του παρόντος παραδοτέου. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που προτείνονται είναι δύο
κατηγοριών, το πλαίσιο στήριξης και οι ειδικές ρυθµίσεις εξειδίκευσης του πλαισίου
στήριξης. Το πλαίσιο στήριξης πρέπει να περιγράφει µε σαφήνεια τους στόχους προς
υλοποίηση καθώς και τις στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Πίνακας 42: Νοµοθετικές ρυθµίσεις.

Πλαίσιο στήριξης
• Κανονισµός και τρόπος λειτουργίας
ανοικτής δηµόσιας διαβούλευσης
• Προκήρυξη ΠΣ∆ για την καθολική
πρόσβαση και χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης
• Καθορισµός κριτηρίων
προσβασιµότητας

Ειδικές ρυθµίσεις
• Προσδιορισµός της διαδικασίας αξιολόγησης
προσβασιµότητας και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών που πρέπει να
χαρακτηρίζουν προσβάσιµες υπηρεσίες
• Προσβασιµότητα ως ελεγκτικό καθήκον στις
αρµοδιότητες του συνηγόρου του πολίτη
• Θέσπιση του θεσµού του Συνηγόρου
Προσβασιµότητας
• Νοµοθετικές ρυθµίσεις ειδικά για το
διαδίκτυο
• Περιοδική αξιολόγηση του ΠΣ∆ για την
καθολική πρόσβαση
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Συγκεκριµένα, προτείνονται τα ακόλουθα:
•

Οριοθέτηση του εσωτερικού κανονισµού και του τρόπου λειτουργίας της ανοικτής
διαβούλευσης, ορίζοντας µε σαφήνεια ποιοι φορείς έχουν δικαίωµα συµµετοχής,
ποιες είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποδοχή της πρόσκλησης
συµµετοχής από το συντονιστικό όργανο, πως θα αντιπροσωπεύονται κατά τη
διάρκεια της διαβούλευσης, ποιοι είναι οι στόχοι των επιµέρους δράσεων και του
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, κλπ.

•

Προκήρυξη προγράµµατος συντονισµένης δράσης για την καθολική πρόσβαση,
προσδιορίζοντας χρηµατοδοτικά πλαίσια, χρονοδιαγράµµατα, µέτρα και δράσεις της
προκήρυξης, κριτήρια συµµετοχής φορέων ανάλογα µε το είδος της δράσης,
(απαιτούµενες και επιθυµητές) προδιαγραφές προσβασιµότητας νέων υπηρεσιών,
ελεγκτικούς µηχανισµούς, κλπ.

Στη συνέχεια και αφού συµφωνηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο στήριξης, ειδικές ρυθµίσεις θα
έχουν σκοπό να προσδιορίσουν επιµέρους θέµατα. Το κανονιστικό πλαίσιο και η θέσπιση
προδιαγραφών είναι σκόπιµο να συνοδεύονται από υποστηρικτικές πολιτικές, ορισµένες
από τις οποίες θα πρέπει να «αποτυπωθούν» και κανονιστικά.
Για παράδειγµα, συµπληρωµατική της εισαγωγής της καθολικής πρόσβασης ως
υποχρέωσης είναι η εισαγωγή µηχανισµών αξιολόγησης (π.χ. πιστοποίηση
προσβασιµότητας, αναγνωριστική ετικέτα προσβασιµότητας ).
Συµπερασµατικά, η διαβούλευση κατά τη φάση ανάλυσης και θέσπισης του νοµοθετικού
πλαισίου θα πρέπει να εξετάσει και να διασαφηνίσει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
•

Σαφή προσδιορισµό των εννοιών προσβασιµότητα, καθολική πρόσβαση, υπηρεσίες
της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τα είδη αυτών, που εµπίπτουν στην προκήρυξη
του προγράµµατος

•

Προσδιορισµό της διαδικασίας αξιολόγησης της προσβασιµότητας και των
ποιοτικών χαρακτηριστικών νέων υπηρεσιών

•

Αρµόδια όργανα για την αξιολόγηση της προσβασιµότητας, θέσπιση του θεσµού του
Συνηγόρου Προσβασιµότητας

•

Θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων ειδικά για το διαδίκτυο και την πρόσβαση σε
αυτό, π.χ., δικαιούχοι δωρεάν πρόσβασης αν κάτι τέτοιο αξιολογηθεί ως σκόπιµο,
καθεστώς που θα διέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δηµοσία ιδρύµατα, όπως
δηµόσιες βιβλιοθήκες, σχολεία, κλπ.

•

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω στόχου, προτείνεται επίσης η εξειδίκευση
νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν ειδικότερα τον Παγκόσµιο Ιστό και τις
υπηρεσίες που διατίθενται στους πολίτες µέσω αυτού.

•

Περιοδική αξιολόγηση τόσο του προγράµµατος συντονισµένης δράσης για την
καθολική πρόσβαση όσο και επιµέρους πτυχών του π.χ. έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη.

Επιπρόσθετο ζήτηµα αποτελεί η διερεύνηση τυχόν υποχρέωσης της Πολιτείας να επιδοτεί
την πρόσβαση για ειδικές οµάδες του πληθυσµού. Οι σχετικές προτεινόµενες ρυθµίσεις
στο προσχέδιο νόµου για την εξειδίκευση του δικαιώµατος συµµετοχής στην Κοινωνία της
Πληροφορίας αποβλέπουν στο να εξασφαλισθεί για κάθε πολίτη η πρόσβαση (άρθρο 9
παρ. 1, 2). Για την πραγµατική εφαρµογή της καθολικής υπηρεσίας, ορίζεται σχετική
υποχρέωση του Κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς
οµάδες, µε µια πολιτική επιδοτήσεων (άρθρο 9 παρ. 3, 4).
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8.3.3

Επιµέρους δράσεις και προτεραιότητες

Έχοντας διευκρινίσει τα παραπάνω, θα παρουσιάσουµε ενδεικτικές προτεραιότητες του
προγράµµατος συντονισµένης δράσης για την καθολική πρόσβαση. Οι προτεραιότητες
αυτές κατατάσσονται σε κατηγορίες οι οποίες αφορούν τόσο υποδοµές και εξοπλισµό όσο
και ψηφιακό περιεχόµενο. Επίσης αφορούν µέτρα στήριξης της αγοράς και της
καταναλωτικής δύναµης των ΑµεΑ καθώς και των κλάδων υψηλής τεχνολογίας που είτε
παράγουν, είτε εισάγουν, είτε µεταποιούν ψηφιακές υπηρεσίες.
8.3.3.1

Εξοπλισµός και υποδοµές

Στην κατηγορία αυτή οι προτεραιότητες (βλέπε Πίνακα 43) πρέπει να αντιµετωπίζουν
µεταξύ άλλων τα παρακάτω θέµατα:
•

Ευρυζωνική πρόσβαση υπό την έννοια της εξασφάλισης των απαιτούµενων
υποδοµών

•

Εξοπλισµό όπως ο «Σταθµός καθολικής πρόσβασης του πολίτη»

•

Εξοπλισµό δηµόσιων ιδρυµάτων, δηµόσιων κτιρίων, βιβλιοθηκών, κλπ, σε
συνεργασία µε τους ΟΤΑ

•

Καθεστώς επιχορηγήσεων εξοπλισµού για ειδικές οµάδες του πληθυσµού (π.χ.,
φοιτητές ΑµεΑ)

Συγκεκριµένα, µια εθνική προτεραιότητα πρέπει να είναι ο συντονισµός της προσπάθειας
για την υποστήριξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλη τη χώρα, συµπεριλαµβανοµένων των
γεωγραφικά απόµακρων περιοχών. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε και λειτουργεί αρµόδια
οµάδα εργασίας (http://www.broad-band.gr/) για την ευρυζωνική πρόσβαση, η οποία έχει
προτείνει διάφορες δράσεις41 για την υλοποίηση του στόχου της ευρυζωνικής πρόσβασης
για όλους. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η οµάδα εργασίας για την ευρυζωνική
πρόσβαση δεν εξειδικεύεται σε θέµατα και προτεραιότητες που αφορούν τα ΑµεΑ.
Πίνακας 43: Εξοπλισµοί και υποδοµές.

Εξοπλισµοί
/ Υποδοµές

Ευρυζωνική πρόσβαση
Μελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, εξοπλισµός και λειτουργία «Σταθµού καθολικής
πρόσβασης του πολίτη»
Επιχορήγηση εξοπλισµών ειδικών οµάδων στόχου του πληθυσµού (π.χ. ειδικές οµάδες
ΑµεΑ)
Εξοπλιστικό πρόγραµµα ιδρυµάτων, δηµόσιων βιβλιοθηκών και σχολείων σε συνεργασία
µε τους ΟΤΑ

Έτσι, παράλληλα µε τις δράσεις για την ευρυζωνικότητα, πρέπει να εξεταστούν µέτρα που
θα αφορούν την πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες. Μια πρόταση προς αυτή την
κατεύθυνση είναι η δηµιουργία, ο εξοπλισµός και η λειτουργία του «Σταθµού Καθολικής
Πρόσβασης του Πολίτη» που αφορά την εγκατάσταση ειδικά διαµορφωµένων κέντρων
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ της χώρας. Ο «Σταθµός Καθολικής
Πρόσβασης του Πολίτη» θα µπορούσε να αποτελέσει µια υπηρεσία αντίστοιχη των
41

http://www.broad-band.gr/content/docs/euryzwnika1.pdf
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τηλεφωνικών θαλάµων, όπου ο πολίτης θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε διάφορες
υπηρεσίες είτε τοπικής είτε εθνικής εµβέλειας ούτως ώστε να διεκπεραιώνει συγκεκριµένα
καθήκοντα (π.χ., ανάγνωση τίτλων κάποιας εφηµερίδας, υποβολή αιτήσεων προς το
κράτος ή φορέων του κράτους, πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό ενηµερωτικού χαρακτήρα,
κλπ). Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι εγγενώς προσβάσιµες, ενώ ο χώρος που θα
στεγάζει τον απαιτούµενο εξοπλισµό θα πρέπει να είναι προσπελάσιµος από ΑµεΑ. Μια
δυνατότητα είναι οι σταθµοί αυτοί να λειτουργήσουν αξιοποιώντας την αλυσίδα των
Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη που προοδευτικά αυξάνονται στη χώρα µας.
Παράλληλα, θα µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας «Κέντρων Ελεύθερης
Πρόσβασης» σε επιλεγµένα σηµεία στις περιφέρειες της χώρας µε κατάλληλο προσβάσιµο
εξοπλισµό. Τα Κέντρα αυτά θα µπορούσαν να είναι ανοικτά στους χρήστες µε
αναγνωρισµένη δυσκολία πρόσβασης ή απόκτησης απαιτούµενου εξοπλισµού. Τέτοια
κέντρα θα µπορούσαν να λειτουργήσουν σε επίπεδο δήµων και να χρηµατοδοτηθούν µέσω
ανταποδοτικών τελών. Οι χώροι αυτοί πρέπει να σχεδιαστούν µε τρόπο τέτοιο που να είναι
προσπελάσιµοι και από ΑµεΑ και να προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες πρόσβασης
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Τέλος, ακόµη µια επιλογή θα ήταν η δηµιουργία δηµόσιων τερµατικών ή σταθµών (π.χ.,
κιόσκια) σε κοµβικά σηµεία µιας περιοχής (όπως παραδείγµατος χάριν οι τηλεφωνικοί
θάλαµοι) που να προσφέρουν την απαιτούµενη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες σε
πολίτες που µετακινούνται, στους επισκέπτες µιας περιοχής, κλπ.
8.3.3.2

Βιοµηχανία

Τα µέτρα που προτείνονται προς υλοποίηση για τη στήριξη της βιοµηχανίας θα πρέπει να
αποσκοπούν κατ’ αρχήν στη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, κοινής ευθύνης και
ενθάρρυνσης για υιοθέτηση των αρχών της καθολικής πρόσβασης µέσω κατάλληλων
κινήτρων και σε δεύτερο λόγο στην εντολή για προσβασιµότητα των παρεχόµενων
προϊόντων και υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιµο. Και οι δύο αυτοί
στόχοι πρέπει να συνοδεύονται από µέτρα που θα δώσουν στη βιοµηχανία την ευκαιρία
και τις απαιτούµενες ικανότητες (τεχνολογικές και µη) που θα της επιτρέψουν να
ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες χωρίς να περιορίζονται ο ανταγωνισµός, η καινοτοµική
δραστηριότητα, και η παραγωγικότητα. Για το σκοπό αυτό και πέρα των µέτρων που θα
κριθούν αναγκαία, θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης να
δοθεί η ανάλογη έµφαση στους λόγους που σήµερα καθιστούν την καθολική πρόσβαση ως
προτεραιότητα σε ένα σύγχρονο κράτος, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι οι αποφάσεις
των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο σε οικονοµικά
δεδοµένα (π.χ., κόστος) αλλά θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι κοινωνικές
διαστάσεις της καθολικής πρόσβασης. Εξίσου σηµαντική είναι η κατανόηση των
οικονοµικών επιπτώσεων της καθολικής πρόσβασης, η οποία µπορεί να ενισχύσει τη
ζήτηση και να δηµιουργήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού στη βάση καινοτοµικής
ικανότητας σε µια προσπάθεια απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήµατος.
Στον Πίνακα 44 συνοψίζονται ορισµένα από τα µέτρα που θα συνεισέφεραν προς αυτή την
κατεύθυνση.
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Πίνακας 44: Μέτρα στήριξης της βιοµηχανίας.

Βιοµηχανία

Κίνητρα υιοθέτησης αρχών καθολικής πρόσβασης (π.χ., φοροαπαλλαγές, κατάρτιση
στελεχιακού δυναµικού, χρηµατοδότηση)
Πιστοποιητικό καλής πρακτικής
Πιστοποίηση προσβασιµότητας ως ευθύνη των αναδόχων έργων πληροφορικής του
δηµοσίου
Συντονισµένες δράσεις κατάρτισης βιοµηχανικών στελεχών
Χρονοδιάγραµµα υιοθέτησης πρακτικών καθολικής πρόσβασης
• Κίνητρα για τη µετατροπή υπηρεσιών που σήµερα είναι µη-προσβάσιµες σε
προσβάσιµες εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (π.χ., στήριξη της
«απόσυρσης» µη προσβάσιµης υπηρεσίας και της κατασκευής νέας προσβάσιµης
έκδοσης)
• Πίνακας απαιτούµενων και επιθυµητών ποιοτικών χαρακτηριστικών προσβάσιµης
υπηρεσίας και κώδικας υλοποίησης

Πρώτα απ’ όλα, στα πλαίσια δηµιουργίας κινήτρων υιοθέτησης αρχών καθολικής
πρόσβασης, θα µπορούσαν να εξεταστούν:
•

Πιθανές φοροαπαλλαγές που θα συνδυάζονται µε την ευαισθησία που κάποια
επιχείρηση επιδεικνύει αναφορικά µε την καθολική πρόσβαση – κάτι τέτοιο θα
µπορούσε να προκύπτει ως συνάρτηση της χρήσης της υπηρεσίας από ειδικές
οµάδες του πληθυσµού όπως παραδείγµατος χάριν ΑµεΑ, ή να ισχύει για
επιχειρήσεις µε πιστοποιηµένη επάρκεια σε θέµατα καθολικής πρόσβασης (βλέπε
παρακάτω). Ταυτόχρονα, µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι το πλεόνασµα που απορρέει από τις φοροαπαλλαγές, επενδύεται
για την προαγωγή της ισότιµης συµµετοχής και της ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης
όλων των πολιτών. Ένας τρόπος που θα µπορούσε να ελεγχθεί κάτι τέτοιο είναι η
αποδεδειγµένη επένδυση του πλεονάσµατος ή µέρος αυτού είτε στην κατάρτιση
στελεχών σε θέµατα καθολικής προσβασιµότητας είτε η ανάληψη δράσεων
υιοθέτησης νέων τεχνολογιών µε στόχο την καθολική πρόσβαση.

•

Μέτρα για την κατάρτιση του στελεχιακού δυναµικού µιας επιχείρησης προκειµένου
να καταστεί ικανή η επιχείρηση να υλοποιήσει τις απαιτούµενες αλλαγές σε
διαδικασίες παραγωγής και σε ήδη διαθέσιµα προϊόντα που κρίνεται ότι πρέπει να
γίνουν προσβάσιµα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι υλοποίησης ενός τέτοιου στόχου.
Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσαν να διενεργηθούν επιδοτούµενα σεµινάρια
κατάρτισης από συγκεκριµένους φορείς και πιστοποιηµένους παροχείς
εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε γνωστικά αντικείµενα που αφορούν τη σχεδίαση και
ανάπτυξη προσβάσιµων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι το Ελληνικό γραφείο του
W3C θα µπορούσε να φέρει εις πέρας τέτοια σεµινάρια προκειµένου να καταρτιστεί
το στελεχιακό δυναµικό των ελληνικών επιχειρήσεων στις προδιαγραφές
προσβασιµότητας για τον Παγκόσµιο Ιστό του W3C.
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•

Ένα άλλο κίνητρο θα µπορούσε να είναι η χρηµατοδότηση επιχειρήσεων
προκειµένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, τη γραµµή παραγωγής τους ή τις
υποδοµές τους προκειµένου να µετατρέψουν υπάρχοντα ή νέα προϊόντα και να τα
καταστήσουν προσβάσιµα. Παραδείγµατος χάριν, µια τράπεζα θα µπορούσε να
αξιοποιήσει ένα τέτοιο µέτρο και να βελτιώσει την προσβασιµότητα των
παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών της. Με το ίδιο τρόπο ένας δήµος ή άλλος
φορέας ΟΤΑ, θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί τέτοιου είδους δράσεις προκειµένου
να αναβαθµίσει τις παρεχόµενες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Ο συνδυασµός των παραπάνω θα µπορούσε να βοηθηθεί από τη θέσπιση ενός
πιστοποιητικού καλής πρακτικής σε θέµατα καθολικής πρόσβασης που θα εκδίδεται από
κάποιο αρµόδιο οργανισµό, ίδρυµα ή γραφείο. Ένα τέτοιο εγχείρηµα θα µπορούσε να
υλοποιηθεί µε εναλλακτικούς τρόπους. Παραδείγµατος χάριν, το Ελληνικό γραφείο του
W3C θα µπορούσε να παρέχει τέτοια πιστοποιητικά για την περίπτωση των υπηρεσιών
διαθέσιµων µέσω του Παγκόσµιου Ιστού.
Σε περίπτωση διαθεσιµότητας ενός τέτοιου πιστοποιητικού, τότε ένα κίνητρο για την
απόκτησή του θα ήταν η απαίτηση εκ µέρους του κράτους για συµµετοχή µόνο
πιστοποιηµένων φορέων στους διαγωνισµούς για την εκτέλεση έργων του δηµοσίου ή
στην υλοποίηση έργων επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Πέραν των παραπάνω θα πρέπει επίσης να εξεταστεί δέσµη µέτρων, τα οποία θα αυξήσουν
τις ικανότητες της βιοµηχανίας και θα της επιτρέψουν την αποτελεσµατική παραγωγή
καθολικά προσβάσιµων υπηρεσιών. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να αντιµετωπίζουν το θέµα
των ήδη διαθέσιµων αλλά µη-προσβάσιµων υπηρεσιών αλλά και νέων υπηρεσιών που δεν
είναι ακόµη εµπορικά διαθέσιµες. Παραδείγµατος χάριν θα µπορούσε να οριοθετηθεί
(όπως έγινε σε άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ένα χρονικό όριο µέσα στο
οποίο κάποιος κατασκευαστής είτε θα πρέπει να αναβαθµίσει την προσβασιµότητα µιας
ήδη παρεχόµενης ψηφιακής υπηρεσίας είτε να την αποσύρει. Κάτι τέτοιο είναι ήδη σε ισχύ
στην Γερµανία.
Ωστόσο, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να εξειδικεύονται ανά κλάδο ή θεµατική περιοχή (π.χ.,
εκπαίδευση, υγεία, πολιτισµός, κλπ) µιας και οι απαιτήσεις πρόσβασης, κυρίως σε
ψηφιακό περιεχόµενο, αλλάζουν. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να εστιάζεται στη
δηµιουργία προσβάσιµων υπηρεσιών και περιεχοµένου σε βασικούς τοµείς της Κοινωνίας
της Πληροφορίας, µε προτεραιότητα την εκπαίδευση, την υγεία και τη δηµόσια διοίκηση.
Ορισµένα γενικά µέτρα που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στη διαµόρφωση κλίµατος
είναι:
•

Υποχρέωση της υιοθέτησης κανόνων προσβασιµότητας (όπως, π.χ., οι κανόνες του
W3C-WAI) για κάθε νέα υπηρεσία που εµφανίζεται στην αγορά από κάποιο χρονικό
σηµείο και µετά.

•

Ενίσχυση κατασκευαστών υπηρεσιών που σήµερα είναι µη προσβάσιµες
προκειµένου να τις µετατρέψουν σε προσβάσιµες εντός συγκεκριµένου χρονικού
ορίου ή να τις αποσύρουν.

•

Ταυτόχρονα, µέτρα συντονισµένων δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
θα πρέπει να υποστηριχθούν ανά θεµατική περιοχή (βλέπε παρακάτω).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ότι τα παραπάνω θα έχουν
αποτέλεσµα µόνο εάν οι εµπλεκόµενοι φορείς και κυρίως οι επιχειρήσεις κατανοήσουν,
συµφωνήσουν και αποδεχθούν το νέο ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν. Είναι
επίσης προφανές ότι η επιβολή δεν αναµένεται να αποφέρει τα επιθυµητά αποτέλεσµα.
Αντίθετα εκτιµάται ότι µόνο η συν-διαµόρφωση και η συν-απόφαση των µέτρων µπορούν
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να οδηγήσουν στην αξιοποίηση των κινήτρων προς όφελος όλων. Τέλος, πρέπει να
σηµειωθεί ότι ανεξάρτητα από τα κίνητρα που θα επιλεγούν και τα µέτρα που θα
οριοθετηθούν για να τα υλοποιήσουν, η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς
τους θεωρείται απαραίτητος.
8.3.3.3

Αγορά

Παράλληλα µε τις παραπάνω παρεµβάσεις για την ενίσχυση της βιοµηχανίας, είναι
απαραίτητο να υπάρξουν και δράσεις για την τόνωση της αγοράς, την ενίσχυση της
καταναλωτικής ικανότητας των ΑµεΑ αλλά και γενικότερα τη δηµιουργία αγοραστικού
κλίµατος το οποίο θα κληθούν να ικανοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Στο µεσοδιάστηµα
σηµαντικός είναι ο ρόλος του κράτους κυρίως όσο αφορά τη διαµόρφωση κλίµατος, ενώ
µακροπρόθεσµα η έµφαση πρέπει να είναι στη δηµιουργία κατάλληλα ενηµερωµένου και
εκπαιδευµένου αγοραστικού κοινού που να µπορεί να εκφράζει τις απαιτήσεις του και να
επιλέγει από τα διαθέσιµα προϊόντα της αγοράς. Παρακάτω θα επιχειρήσουµε καταρχήν
να εξειδικεύσουµε τους δύο παραπάνω στόχους, ενώ στη συνέχεια να παρουσιάσουµε τις
επιµέρους προτεινόµενες δράσεις.
Ο δηµόσιος τοµέας έχει να παίξει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο ως καταναλωτής, ως
ρυθµιστικός παράγοντας της αγοράς, καθώς και ως εργοδότης ατόµων µε αναπηρία. Ως
καταναλωτής προϊόντων υποστηρικτικής τεχνολογίας το κράτος διαδραµάτιζε ανέκαθεν
σηµαντικό ρόλο. Παρόµοιο ρόλο καλείται να διαδραµατίσει και σήµερα έστω και αν το
εύρος και η φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΚτΠ έχουν αλλάξει.
Συγκεκριµένα, το κράτος µπορεί να θεσµοθετήσει κριτήρια έτσι ώστε νέες υπηρεσίες που
αναπτύσσονται υπό την εποπτεία της πολιτείας να είναι προσβάσιµες για όλους τους
πολίτες. Επίσης, οι δηµόσιες προµήθειες µπορούν να υποστηρίξουν κοινωνικές πολιτικές,
που περιλαµβάνουν την προώθηση της προσβασιµότητας σε θεσµούς του κράτους (όπως
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) αλλά και
βιοµηχανικές πολιτικές που θα στοχεύουν µεταξύ άλλων στην ανάδειξη της
προσβασιµότητας προϊόντων και υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ως
συγκριτικού πλεονεκτήµατος των επιχειρήσεων µε στόχο την αύξηση της διεισδυτικότητας
σε νέες αγορές (βλέπε Cullen and Dolphin, 1998).
Ως ρυθµιστικός παράγοντας της αγοράς, το κράτος σήµερα καλείται να εξετάσει το κατά
πόσο και υπό ποια µορφή είναι δυνατή και επιβαλλόµενη η κανονιστική παρέµβαση. Το
European Disability Forum (ΕDF) έχει εκφράσει την άποψη ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία
θα πρέπει να είναι ικανή να απαγορεύει την πώληση µη προσβάσιµων προϊόντων. Βέβαια
σύµφωνα µε την προαναφερόµενη «πρόταση Οδηγίας» ( άρθρο 5) η διατύπωση έχει
θετικό-επιτακτικό και όχι απαγορευτικό χαρακτήρα: «...κάθε νέα τηλεπικοινωνιακή
υποδοµή και κάθε νέα υπηρεσία που παρέχεται από παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδικτύου θα
πρέπει να είναι προσβάσιµη».Παράδειγµα σχετικής νοµοθετικής πρακτικής αποτελεί η
νοµοθεσία των Ηνωµένων Πολιτειών (US Telecommunications (Reform) Act - Section
255 - 1996), η οποία απαιτεί οι κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού να
διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός αυτός έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και παραχθεί κατά
τρόπο ώστε να είναι προσβάσιµος και χρησιµοποιήσιµος από άτοµα µε αναπηρία,
«....εφόσον αυτό είναι εύκολα πραγµατοποιήσιµο» («.... if readily achievable»).
Αντίστοιχη επιταγή διατυπώνει και για τους φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία είναι προσβάσιµη και
χρησιµοποιήσιµη από άτοµα µε αναπηρία, «....εφόσον αυτό είναι εύκολα
πραγµατοποιήσιµο». Σε περίπτωση δε που αυτές οι απαιτήσεις δεν είναι εύκολα
πραγµατοποιήσιµες, οι κατασκευαστές και οι παροχείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο
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εξοπλισµός ή η υπηρεσία είναι συµβατός ή µε εξειδικευµένο εξοπλισµό που
χρησιµοποιείται συνήθως από άτοµα µε αναπηρίες.
Τέλος, ως εργοδότης ατόµων µε αναπηρία το κράτος µπορεί να δράσει καταλυτικά στην
άρθρωση της ζήτησης προσβάσιµων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει απλά ότι
εργαζόµενοι ΑµεΑ θα µπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες προκειµένου να
υλοποιήσουν εργασιακά τους καθήκοντα. Η ικανότητα εκτέλεσης τέτοιων καθηκόντων
µεταφράζεται αφενός σε ισότιµη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, αφετέρου προσφέρει
στην αύξηση του εισοδήµατος ενώ µειώνει τα ποσοστά ανεργίας των ΑµεΑ. Παράλληλα
όµως συντείνει στη δηµιουργία µιας περισσότερο απαιτητικής καταναλωτικής βάσης που
έχει κριτήριο επιλογής και µπορεί να διατυπώσει µε σαφήνεια τις απαιτήσεις της
αναφορικά µε τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Από τα παραπάνω, διασαφηνίζεται ότι σε
κάθε περίπτωση, νέες ρυθµιστικές παρεµβάσεις θα πρέπει να δηµιουργήσουν το
κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της υποστηρικτικής τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο
αγοράς όσο και στο επίπεδο του κλάδου της βιοµηχανίας. Προς τούτο είναι απαραίτητη η
αναθεώρηση ή εξειδίκευση της σχετικής νοµοθεσίας και των προδιαγραφών µε στόχο να
αντιµετωπιστούν οι συγκεκριµένες προκλήσεις της ΚτΠ είτε εξασφαλίζοντας τη συµφωνία
τους µε τις αρχές της προσβασιµότητας, είτε µέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών
τυποποίησης. Επίσης, είναι σηµαντικό η αναθεώρηση αυτών να υπερβαίνει παραδοσιακά
µοντέλα αφού είναι πλέον σαφές ότι η τόνωση της αγοράς δεν µπορεί να προέλθει απλά µε
την αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος των ΑµεΑ ή µε ενίσχυση των επιδοµάτων.
Εποµένως, είναι σηµαντικό οι προτεινόµενες παρεµβάσεις να δίνουν την απαραίτητη
βαρύτητα καταρχήν στην ενηµέρωση του πολίτη και στη συνέχεια στους τρόπους µέσω
των οποίων οι πολίτες ΑµεΑ και γενικότερα η κοινωνία θα µπορέσουν να αρθρώσουν
ζήτηση για καθολικά προσβάσιµα προϊόντα και υπηρεσίες (βλέπε Πίνακα 45).
Πίνακας 45: Μέτρα στήριξης της αγοράς

Αγορά

Ενηµέρωση του πολίτη και µελέτες απαιτήσεων πολιτών ΑµεΑ
Εθνικό µητρώο ΑµεΑ
∆ίκτυα ανταλλαγής απόψεων, συνεργασίας και ενηµέρωσης
Υποχρέωση προσβάσιµης υπηρεσίας για όλους τους δηµόσιους οργανισµούς και
εποπτευόµενους φορείς

Προς την κατεύθυνση αυτή η χώρα µας θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να καταγράψει τις
ανάγκες των πολιτών ΑµεΑ σχετικά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. Όπως διαπιστώθηκε
στο πρώτο µέρος της Μελέτης, σήµερα το µόνο που είναι διαθέσιµο είναι ενδεικτικά
δεδοµένα για τον πληθυσµό των ΑµεΑ, ενώ αγνοούνται βασικά στοιχεία σχετικά µε τη
χρήση τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Παγκόσµιου Ιστού. Είναι
εποµένως προφανές ότι ένα από τα πρώτα βήµατα προς υλοποίηση είναι ένα Εθνικό
Μητρώο ΑµεΑ που να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στην προσπάθεια διαµόρφωσης
πολιτικής για τα ΑµεΑ. Ένα τέτοιο εγχείρηµα θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί υπό την
αιγίδα είτε της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ) είτε του
Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑµεΑ το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα.
Πέραν του µητρώου, θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρξει προσπάθεια ενηµέρωσης
του πολίτη ΑµεΑ για µια σειρά από θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων της διαθεσιµότητας
προϊόντων και υπηρεσιών, των τρόπων απόκτησης των προϊόντων αλλά και των
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δικαιωµάτων του πολίτη ΑµεΑ αναφορικά µε την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η
δηµιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Τεχνικών Βοηθηµάτων καθώς και ο εκσυγχρονισµός
της νοµοθεσίας για την παροχή των τεχνικών βοηθηµάτων θα βοηθούσε σηµαντικά προς
την κατεύθυνση αυτή. Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια ενός προγράµµατος συντονισµένης
δράσης για την καθολική πρόσβαση θεωρούνται ως ιδιαίτερα σηµαντικά µέτρα τα
ακόλουθα:
•

∆ηµιουργία φόρουµ πολιτών για την ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών και την
ενηµέρωση για τη διαθεσιµότητα προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά..

•

Περαιτέρω ενίσχυση της παρεµβατικής ικανότητας τοπικών και εθνικών δικτύων και
φορέων ΑµεΑ ή άλλων εκπροσώπων της καταναλωτικής βάσης στο να διεκδικούν
προσβάσιµες υπηρεσίες.

•

Συλλογή δεδοµένων και τεκµηρίωση των απαιτήσεων των ΑµεΑ στα πλαίσια της
Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Σε επίπεδο νοµοθετηµάτων µε στόχο την άρθρωση της ζήτησης για καθολική πρόσβαση
και την ενίσχυση της αγοράς, προτείνονται τα ακόλουθα:
•

Θεσµοθέτηση υποχρεώσεων του κράτους που θα εξασφαλίζουν την καθολική
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος και τους
εποπτευόµενους φορείς του (είτε αυτές είναι ενηµερωτικές είτε αφορούν
συναλλαγές). Κάτι τέτοιο αναµένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης και για τη
βιοµηχανία αφού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ανάπτυξη των υπηρεσιών
αυτών πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις µέσω προκηρύξεων για την ανάθεση
έργων.

•

Θεσµοθέτηση της αξιολόγησης προσβασιµότητας υπηρεσιών είτε αυτοβούλως από
το κράτος, είτε µέσω παραποµπής και διερεύνησης µιας υπηρεσίας από το συνήγορο
του πολίτη, ή ενός ελεγκτικού συµβουλίου καθολικής πρόσβασης.

•

Θέσπιση ελεγκτικού συµβουλίου καθολικής πρόσβασης µε αρµοδιότητα τον
καθορισµό προδιαγραφών προσβασιµότητας νέων υπηρεσιών, τον ενιαίο έλεγχο της
προσβασιµότητας νέων υπηρεσιών κατά τη διαδικασία παραλαβής τους από φορείς
του κράτους, την πιστοποίηση της προσβασιµότητας, κλπ.

•

Περιοδική ενηµέρωση των πολιτών από το ελεγκτικό συµβούλιο µέσω της έκδοσης
καταλόγων προσβάσιµων και µη-προσβάσιµων υπηρεσιών.

Τέλος, εξίσου σηµαντικό ρόλο µε την ενηµέρωση έχει και η κατάρτιση των πολιτών
ΑµεΑ. Συγκεκριµένα, στόχος των δράσεων κατάρτισης πρέπει να είναι η ενίσχυση του
πολίτη προκειµένου να αποκτήσει τις απαιτούµενες δεξιότητες έτσι ώστε να µπορεί να
αξιοποιήσει τις νέες υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο εξοπλισµού όσο και σε επίπεδο
παρεχόµενων υπηρεσιών. Ενδεικτικές δράσεις περιλαµβάνουν:
•

Κατάρτιση ανέργων ΑµεΑ για ισότιµη συµµετοχή στην αγορά εργασίας

•

Ενέργειες ενηµέρωσης και κατάρτισης ανέργων ΑµεΑ σε εξειδικευµένες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και νέα επαγγέλµατα στην ΚτΠ µε τη
χρήση τεχνολογιών εκπαίδευσης από απόσταση, καθώς και πιστοποίηση της
κατάρτισης ΑµεΑ

•

Ενέργειες ενίσχυσης φορέων ΑµεΑ για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών
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•

Ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών για την υποστήριξη της απασχόλησης ΑµεΑ (π.χ.,
ειδικοί κειµενογράφοι και περιβάλλοντα αυτοµατισµού γραφείου για συγκεκριµένες
κατηγορίες ΑµεΑ).

Τέτοιου είδους µέτρα, σε συνδυασµό µε συντονισµένες δράσεις στην παιδεία, αναµένεται
να δηµιουργήσουν ένα καταναλωτικό κοινό το οποίο όχι µόνο θα µπορεί να ανταποκριθεί
στις νέες απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά που θα είναι σε θέση να
αρθρώνει το λόγο του προκειµένου να συνεισφέρει στη διαµόρφωσή της.
8.3.3.4

Έρευνα & Ανάπτυξη

Προτεραιότητα του προγράµµατος συντονισµένων δράσεων για την καθολική πρόσβαση
πρέπει να είναι και η περαιτέρω βελτίωση των δυνατοτήτων των ερευνητικών φορέων της
χώρας µας όπου ήδη έχει επιτελεστεί σηµαντικό έργο διεθνούς κύρους και υπάρχουν
σχετικές υποδοµές. Η κατεύθυνση της έρευνας πρέπει να είναι συγκεκριµένη και να
αποσκοπεί στην προαγωγή της καθολικής πρόσβασης στη Κοινωνία της Πληροφορίας
(βλέπε Πίνακα 46).
Πίνακας 46: Έρευνα & ανάπτυξη.

Έρευνα &
Ανάπτυξη

Καθολική πρόσβαση ως οριζόντιο µέτρο του ΕΠ ΚτΠ
Οριζόντιες δράσεις για µεταφορά τεχνολογίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών
Ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων καθολικής πρόσβασης

Ένας τέτοιος στόχος θα µπορούσε να προαχθεί εισάγοντας την καθολική πρόσβαση ως
οριζόντιο ποιοτικό χαρακτηριστικό των µέτρων και των δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΚτΠ. Επιπλέον, έµφαση πρέπει να δοθεί σε όλα τα είδη της έρευνας
(βασική, εφαρµοσµένη, βιοµηχανική) καθώς και σε οριζόντιες δράσεις µε στόχο την
ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων και τη µεταφορά τεχνολογίας.
Σε επίπεδο επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, ο στόχος πρέπει να είναι η προαγωγή
της καθολικής πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες µέσω της ανάπτυξης καινοτόµων
τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα επιτρέπουν, µεταξύ άλλων:
•

∆όµηση και ανάπτυξη, µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, προσβάσιµου
ψηφιακού περιεχοµένου.

•

Επίδειξη των εργαλείων σε πιλοτικές εφαρµογές και υπηρεσίες της ΚτΠ, και
ειδικότερα στους τοµείς της παιδείας, υγείας και δηµόσιας διοίκησης.

•

Ανάπτυξη κατάλληλων καινοτόµων εργαλείων που ενσωµατώνουν οδηγίες,
κανόνες, και καλές πρακτικές προσβασιµότητας και διευκολύνουν την υιοθέτηση
και εφαρµογή τους στην ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών της ΚτΠ.

•

Ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε εφαρµογές
και υπηρεσίες της ΚτΠ µέσω διαφορετικών τερµατικών συσκευών (π.χ., προσωπικοί
υπολογιστές, κιόσκια, υπολογιστές χειρός, κινητά τηλέφωνα, φορετοί υπολογιστές –
wearable computers).

Σε επίπεδο οριζόντιων δράσεων προτείνονται τα ακόλουθα:
•

Ανάληψη πρωτοβουλίας κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων σε νέες µεθόδους και
τεχνολογικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν γρήγορα να υιοθετήσουν και να
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ενσωµατώσουν στην παραγωγική διαδικασία τακτικές που προάγουν και
διευκολύνουν την παραγωγή εγγενώς προσβάσιµων υπηρεσιών.
•

Όπου κρίνεται σκόπιµο ο παραπάνω στόχος, µπορεί να ικανοποιείται µέσω
εξειδικευµένων δράσεων µε στόχο τη µεταφορά τεχνολογίας από ένα φορέα σε ένα
άλλο.

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να υπάρξει για τη δυνατότητα χρηµατοδότησης πειραµάτων καλής
πρακτικής (best practice experiments). Στις περιπτώσεις αυτές, τα συµβαλλόµενα µέρη θα
πρέπει να παρουσιάσουν ένα πρόγραµµα βελτίωσης µε έµφαση στην απόκτηση νέων
τεχνολογιών και στην πρακτική εφαρµογή τους είτε για τη βελτίωση υπαρχόντων
προϊόντων είτε για τη δηµιουργία νέων προσβάσιµων υπηρεσιών. Τέτοιου είδους
προγράµµατα βελτίωσης πρέπει να παρέχουν διαπιστευτήρια τόσο για το επίπεδο
τεχνογνωσίας του παροχέα αναφορικά µε τις συγκεκριµένες τεχνολογίες, που προτείνονται
από το πρόγραµµα βελτίωσης, όσο και για τη δυνατότητα και διάθεσή του να αυξήσει την
τεχνολογική του ικανότητα και επάρκεια µέσω του προγράµµατος βελτίωσης.
8.3.3.5

Παιδεία

Ιδιαίτερο ρόλο στο προτεινόµενο πρόγραµµα συντονισµένων δράσεων διαδραµατίζει η
παιδεία ως θεµατική περιοχή εξαιρετικής σηµασίας τόσο για τη διαµόρφωση ποιοτικών
χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας µας στο µέλλον όσο και για την
κατάρτιση πολιτών ικανών να διαµορφώσουν τις κατευθύνσεις για µια Κοινωνία της
Πληροφορίας για όλους του πολίτες αλλά και να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις.
Ειδικότερα για τον πληθυσµό των ΑµεΑ οι παρεµβάσεις στην παιδεία πρέπει να
εξασφαλίζουν τη µεταστροφή του υπάρχοντος κλίµατος που χαρακτηρίζεται από υψηλά
ποσοστά ατόµων ΑµεΑ που δεν µετέχουν της παιδείας. Πρόσφατη έρευνα42 καταδεικνύει
αυτό το γεγονός µιας και µόνο το 13,4 % των ΑµεΑ φαίνονται να είναι απόφοιτοι
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ενώ το 36,4% και το 37,8 φαίνεται να είναι απόφοιτοι
δευτεροβάθµιου και πρωτοβάθµιου ιδρύµατος αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το
ποσοστό του πληθυσµού ΑµεΑ χωρίς εκπαίδευση ανέρχεται στο 12,4%.
Ο Πίνακας 47 προτείνει ορισµένες στρατηγικές επιλογές στον τοµέα της παιδείας που
αναµένεται να διαµορφώσουν συνείδηση καθολικής πρόσβασης στο µέλλον. Όπως
διαπιστώνεται, η έµφαση βρίσκεται εξίσου στην εξασφάλιση εξοπλισµών και στη
δηµιουργία νέων προγραµµάτων σπουδών εξειδικευµένων στην καθολική
προσβασιµότητα.
Πίνακας 47: Παιδεία.

Παιδεία

∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα σπουδών για την καθολική πρόσβαση (προπτυχιακό και
µεταπτυχιακό επίπεδο) και πιλοτική εκτέλεσή του
Θέσπιση «Υποτροφίας Καθολικού Σχεδιασµού»
Εξοπλιστικό πρόγραµµα φορέων & ιδρυµάτων
Κίνητρα ανάπτυξης προσβάσιµου εκπαιδευτικού υλικού και νέων µεθόδων
εκπαίδευσης (π.χ., από απόσταση)

42

Disability and Social Exclusion in the European union: Time for change, tools to change (Final study
Report), 2003.
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Η ανάγκη δηµιουργίας προπτυχιακών και µεταπτυχιακών διεπιστηµονικών προγραµµάτων
σπουδών για την καθολική πρόσβαση δεν αποτελεί νέα διαπίστωση. Στις ΗΠΑ εδώ και
αρκετά χρόνια παρέχονται τέτοιου είδους εξειδικευµένες σπουδές σε σχεδιαστές και
µηχανικούς υπό τη µορφή σεµιναρίων και ηµερίδων κατάρτισης. Στην Ευρώπη το θέµα
της εκπαίδευσης στον καθολικό σχεδιασµό αποτελεί προτεραιότητα της οδηγίας eEurope,
ενώ η επιτροπή eAccessibility Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί τη δηµιουργία
ενός προγράµµατος σπουδών για την καθολική σχεδίαση ιδιαίτερα σηµαντικό στόχο, ο
οποίος µάλιστα πρόσφατα χρηµατοδοτήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης τεχνικών δελτίων
έργων.
Η χώρα µας πρέπει να επιδείξει την απαιτούµενη προσοχή στο ζήτηµα αυτό, µιας και οι
σηµερινές αποφάσεις για την εκπαίδευση θα οριοθετήσουν την ποιότητα της παιδεία του
αυριανού πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έτσι, οι παρεµβάσεις που πρέπει να
υλοποιηθούν αφορούν τόσο βελτιώσεις στα ήδη υπάρχοντα προγράµµατα σπουδών, τη
δηµιουργία νέων εξειδικευµένων στην καθολική πρόσβαση αλλά και τη δηµιουργία νέων
συνθηκών εκπαίδευσης µέσω κατάλληλων εξοπλιστικών προγραµµάτων των ιδρυµάτων
της χώρας και υιοθέτησης νέων εκπαιδευτικών µοντέλων.
Σε επίπεδο εξοπλισµού, θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας τα ακόλουθα:
•

-

Περιφερειακές συσκευές για εκπαιδευόµενους µε αναπηρίες

-

Μελέτες σκοπιµότητας και αξιολόγησης εναλλακτικών αλληλεπιδραστικών
συσκευών (εισόδου / εξόδου) µε υπολογιστικά συστήµατα

-

Εξοπλισµός εκπαιδευτικών µονάδων µε κατάλληλες συσκευές και συστήµατα
(υλικό και λογισµικό) που να υποστηρίζουν την πρόσβαση των
εκπαιδευοµένων µε αναπηρίες στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο

•

Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

•

Σε επίπεδο εκπαιδευτικών µοντέλων, θεωρείται σκόπιµο να προωθηθούν τα εξής:

•

Ένταξη ΑµεΑ σε ενιαίες εκπαιδευτικές διαδικασίες από απόσταση

•
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Εξοπλισµός και δικτύωση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης προκειµένου να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των σπουδαστών µε αναπηρίες

-

Εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για την ένταξη διαφόρων κατηγοριών ΑµεΑ
σε ενιαίες εκπαιδευτικές διαδικασίες µε τη χρήση νέων τεχνολογιών

-

Εργαλεία και εφαρµογές για την υποστήριξη εκπαιδευτών στην ένταξη
διαφόρων κατηγοριών ΑµεΑ σε ενιαίες εκπαιδευτικές διαδικασίες

-

Κατάρτιση εκπαιδευτών στις τεχνολογίες ένταξης των εκπαιδευοµένων ΑµεΑ

Ένταξη ΑµεΑ σε νέες µορφές εκπαίδευσης
-

Μελέτες καθορισµού των νέων εκπαιδευτικών απαιτήσεων εκπαιδευόµενων µε
αναπηρίες στην ΚτΠ, και ιδιαίτερα στα πλαίσια εναλλακτικών µορφών
εκπαίδευσης όπως, π.χ., εικονικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εκπαίδευση από
απόσταση για ΑµεΑ

-

Προσεγγίσεις για ΑµεΑ βασισµένες στις αρχές της δια βίου µάθησης43

-

Εργαλεία και περιβάλλοντα για την προσφορά εκπαίδευσης από απόσταση για
εκπαιδευόµενους µε αναπηρίες

European Council, Nice, Presidency Conclusions, Annex I (2000).
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•

•

•

Προσβασιµότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου και υπηρεσιών από ΑµεΑ
-

Προσβάσιµες συλλογές εκπαιδευτικού περιεχοµένου για διάφορες κατηγορίες
ΑµεΑ που να διατίθενται από παραδοσιακές βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων ή νέες ψηφιακές βιβλιοθήκες

-

Προσβάσιµο εκπαιδευτικό υλικό για εκπαίδευση από απόσταση για διάφορες
κατηγορίες ΑµεΑ

-

Προσβασιµότητα περιεχοµένου ψηφιακών βιβλιοθηκών από ΑµεΑ

-

Ανάπτυξη προσβάσιµων εκπαιδευτικών διαδικτυακών τόπων και πυλών

Συµµετοχή ΑµεΑ σε εκπαιδευτικές κοινότητες
-

∆όµηση προσβάσιµων εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο για ΑµεΑ

-

Υποστήριξη οµάδων εκπαιδευόµενων ΑµεΑ και εκπαιδευτών της ψηφιακής
κοινότητας µέσω κατάλληλων µεθόδων και εργαλείων (δηλαδή, εικονικοί
σύµβουλοι, µέντορες της ψηφιακής κοινότητας, ανάπτυξη της συνεργασίας,
ανταλλαγή απόψεων, κτλ)

Εφαρµογές πολυµέσων και γλωσσικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση ΑµεΑ
-

Εργαλεία και εφαρµογές για την υποστήριξη της ανάγνωσης κειµένων στην
Ελληνική γλώσσα σε υπολογιστικό περιβάλλον από ΑµεΑ

-

Εργαλεία και εφαρµογές αναγνώρισης οµιλίας στην Ελληνική γλώσσα για την
εξυπηρέτηση ΑµεΑ

-

Εργαλεία για την υποστήριξη της σύνθεσης κειµένων στην Ελληνική γλώσσα
σε υπολογιστικό περιβάλλον από ΑµεΑ

-

Εργαλεία και εφαρµογές για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση
προβληµάτων που αφορούν την αποτελεσµατική χρήση της γλώσσας από
ΑµεΑ

-

Εργαλεία πολυµέσων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης ΑµεΑ στην τάξη,
στο σπίτι κλπ.

Τέλος, εξίσου σηµαντική πρέπει να θεωρείται και η κατάρτιση εκπαιδευτικών στην
ενσωµάτωση εξειδικευµένων συσκευών και συστηµάτων για την υποστήριξη ΑµεΑ στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες όλων των επιπέδων. Τα παραπάνω θα πρέπει άµεσα να
αρχίσουν να υλοποιούνται σε επίπεδο πιλοτικών έργων που προοδευτικά θα εφαρµοστούν
σε όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες και ιδρύµατα της χώρας. Επίσης, όπου κρίνεται
σκόπιµο θα πρέπει να εξεταστούν κίνητρα για συµµετοχή ΑµεΑ στην εκπαιδευτική
διαδικασία, προκειµένου οι πολίτες ΑµεΑ της ΚτΠ του µέλλοντος να είναι σε θέση να
συµµετάσχουν ισότιµα στην κοινωνία της γνώσης και στη ψηφιακή οικονοµία. Όσον
αφορά τα κίνητρα αυτά, θα µπορούσαν να έχουν τη µορφή οικογενειακών
φοροαπαλλαγών και οικονοµικών ελαφρύνσεων ή τη µορφή υποτροφιών σε διάφορα
επίπεδα. Η πρώτη κατηγορία αναµένεται να στηρίξει οικογένειες µε µέλη ΑµεΑ
προκειµένου να προσφέρουν επιπλέον κίνητρα για εκπαίδευση και επιµόρφωση, ενώ η
δεύτερη κατηγορία θα µπορούσε να υποστηρίξει συµµετοχή των ΑµεΑ στην ανώτερη και
ανώτατη εκπαίδευση.
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8.3.3.6

Υγεία

Σε πρόσφατη έκθεση του έτους 2001, τα Ηνωµένα Έθνη εκφράζουν ρητά την ανάγκη
επίτευξης ισότιµης και καθολικής πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε
διάφορους τοµείς όπως η παιδεία, που εξετάστηκε προηγουµένως, και η υγεία . Σε άλλο
σηµείο της ίδιας έκθεσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε οµάδες του πληθυσµού µε χρόνιες
παθήσεις, αναπηρίες, ηλικιωµένους, κλπ, θεωρώντας ότι πρέπει να εξασφαλιστεί µέσω
κατάλληλων προγραµµάτων και υπηρεσιών ο µέγιστος βαθµός ανεξάρτητης διαβίωσης.
Ταυτόχρονα, αποτελεί κοινή διαπίστωση η οποία επισηµοποιείται και από την πρόσφατη
έκθεση «Disability and Social Exclusion in the European union: Time for change, tools to
change» (Final study Report, 2003), ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα της υγείας
δεν υπάρχει ούτε µια υπηρεσία που να είναι ολοκληρωτικά προσβάσιµη από τους πολίτες
ΑµεΑ. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις και χώρες που εξετάζονται από τη συγκεκριµένη
µελέτη η επικοινωνία παρουσιάζεται να είναι ο κυριότερος περιοριστικός παράγοντας
πρόσβασης είτε σε νοσοκοµεία, είτε σε κέντρα υγείας είτε σε ιατρούς.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι παρεµβάσεις στην υγεία σε
επίπεδο τόσο νοµοθετικό όσο και σε εξοπλισµούς και υπηρεσίες της Κοινωνίας της
Πληροφορίας πρέπει να είναι ουσιαστικές και να αφορούν όλες τις βαθµίδες και τα στάδια
του εθνικού συστήµατος υγείας. Ο Πίνακας 48 συνοψίζει τις βασικές κατευθύνσεις που
αφορούν τον τοµέα της υγείας του προγράµµατος συντονισµένης δράσης για την καθολική
πρόσβαση, ενώ τα ειδικά µέτρα παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.
Πίνακας 48: Υγεία

Υγεία

Περιφερειακά δίκτυα υγείας και δια-λειτουργικότητα των υπηρεσιών υγείας του πολίτη
Καθολική πρόσβαση ιατρικού φακέλου ασθενών και αντίστοιχου ψηφιακού περιεχοµένου
Προσβασιµότητα υπηρεσιών περιφερειακών κέντρων υγείας

Βασικές πτυχές των προτάσεων του προγράµµατος συντονισµένης δράσης για καθολική
πρόσβαση στην υγεία είναι:
•

Η δηµιουργία γενικής και ανεξάρτητης από τοµέα εφαρµογής τηλεπικοινωνιακής
(δικτυακής) υποδοµής που θα υποστηρίζει τα περιφερειακά δίκτυα υγείας και τη διαλειτουργικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών..

•

Η ανάπτυξη καθολικά προσβάσιµων εξειδικευµένων τηλεµατικών υποδοµών στον
τοµέα της υγείας, χρησιµοποιώντας την ίδια γενική τηλεπικοινωνιακή υποδοµή..

•

Η ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών και υπηρεσιών που να είναι καθολικά προσβάσιµες
από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτών και
των πολιτών ΑµεΑ.

•

Η ολοκληρωµένη παροχή όλων των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες και όλους τους
πολίτες γενικότερα.

Ο πρώτος στόχος αποτελεί τµήµα της γενικής απαίτησης για ευρυζωνική πρόσβαση και
εποµένως δεν αφορά ειδικά τον τοµέα της υγείας. Ωστόσο, οι υπόλοιποι στόχοι αφορούν
ειδικά την υγεία και θα πρέπει να υλοποιηθούν µε τρόπο τέτοιο που να καλύπτουν τις
απαιτήσεις όλων των φορέων και των βαθµίδων της ιεραρχίας του ΕΣΥ, δηλαδή
πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
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Εξαιτίας των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που χαρακτηρίζουν το παραπάνω εγχείρηµα
προτείνεται η πιλοτική επίδειξη και αξιολόγηση των παραπάνω στόχων σε περιοχές όπου
ήδη υπάρχουν σχετικά αναπτυγµένες και ώριµες υποδοµές τηλεµατικής στην υγεία. Η
εµπειρία που θα αποκτηθεί στα πλαίσια τέτοιων πιλοτικών έργων θα αναδείξει το
πρόβληµα της καθολικής πρόσβασης σε όλες του τις διαστάσεις και θα συνεισφέρει στην
περαιτέρω εφαρµογή των αποτελεσµάτων σε όλη την επικράτεια της χώρας µας.
Κεντρικό ρόλο σε µια τέτοια προσπάθεια θα έχει η ουσιαστική µελέτη της καθολικής
πρόσβασης στα πλαίσια του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη. Συστήµατα αυτής
της κατηγορίας αναµένεται να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο στην παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. Επίσης, εξαιτίας των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους (π.χ., προορισµένα για χρήση από όλους, συµπεριλαµβανοµένων
του ιατρικού προσωπικού και των πολιτών, µεγάλη διάρκεια ζωής, κλπ), τα συστήµατα
αυτά είναι ανάγκη να σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι καθολικά προσβάσιµα. Παράλληλα,
µε την προσβασιµότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη, συντονισµένες
δράσεις απαιτούνται και για άλλες υπηρεσίες τηλεϊατρικής που θα στηρίζονται στον
ηλεκτρονικό φάκελο και θα απευθύνονται στους πολίτες. Παραδείγµατα τέτοιων
υπηρεσιών
είναι
η
τηλε-παρακολούθηση
ασθενών
και
πολιτών
ΑµεΑ
(συµπεριλαµβανοµένης της κατ’ οίκον φροντίδας), η τηλε-συµβούλευση, η τηλεδιάγνωση, κλπ.
Τέλος, έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της σχέσης του πολίτη και κυρίως του
πολίτη ΑµεΑ µε τους διάφορούς φορείς υγείας σε τοπικό επίπεδο, όπως κέντρα υγείας,
νοσοκοµεία, και φαρµακεία. Συγκεκριµένα, οι νέες τεχνολογίες µπορούν και σε πολλές
περιπτώσεις ήδη βελτιώνουν τον τρόπο πραγµάτωσης απλών καθηκόντων, όπως π.χ.
ραντεβού µε γιατρούς, που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση του πολίτη και
στην απλούστευση των διαδικασιών στους φορείς υγείας. Ωστόσο, τέτοιου είδους δράσεις
θα πρέπει να επεκταθούν και σε νέες υπηρεσίες που να αφορούν π.χ. την έκδοση
πιστοποιητικών υγείας, την υποβολή ερωτήσεων από τους πολίτες και την άµεση
απόκρισή τους από το αρµόδιο ιατρικό προσωπικό, την ηλεκτρονική παραγγελία
φαρµάκων, κλπ. Όλα αυτά σήµερα είναι εφικτά µε το επίπεδο της τεχνολογικής
ανάπτυξης, ωστόσο η πραγµάτωσή τους πρέπει να γίνει µε τρόπο τέτοιο που να µην
αποκλείει οµάδες του πληθυσµού όπως τα ΑµεΑ.
8.3.3.7

∆ηµόσια διοίκηση

Θεµελιώδες χαρακτηριστικό της δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της Κοινωνίας της
Πληροφορίας είναι η προαγωγή της δηµοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας. Προς
την κατεύθυνση αυτή, η δηµόσια διοίκηση πρέπει να φροντίζει όχι µόνο για τη
διαθεσιµότητα της πληροφορίας, αλλά και για την προσβασιµότητά της από τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για ασφάλεια. Με δεδοµένη την
υστέρηση στη διείσδυση των προσωπικών υπολογιστών στα νοικοκυριά και στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εκφρασµένος στόχος της πολιτείας είναι να παρέχονται
ηλεκτρονικά σηµεία επικοινωνίας µε τη δηµόσια διοίκηση σε διάφορους δηµόσιους
χώρους. Τα σηµεία αυτά αποκτούν βαρύνουσα σηµασία σε γεωγραφικά αποµονωµένες
περιοχές, καθώς και στις περιπτώσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των
«µειονεκτικών» οµάδων πολιτών.
Έχοντας αρχίσει η χώρα µας την προσπάθεια παρουσίασης φορέων της δηµόσιας
διοίκησης στο διαδίκτυο, η καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί
κυρίαρχο στόχο στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης. Ωστόσο, κάτι
τέτοιο δεν υποστηρίζεται σήµερα. Συγκεκριµένα, αν και η παρουσία πολλών Υπουργείων
και φορέων στο διαδίκτυο παραµένει προς το παρόν «πιλοτικού» χαρακτήρα, µε λίγες
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πληροφορίες για τους πολίτες και περιορισµένες δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών online το περιεχόµενο των κόµβων εµπλουτίζεται συνεχώς χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
απαιτήσεις για προσβασιµότητα του περιεχοµένου και των υπηρεσιών αυτών κάθ’ εαυτών.
Μία βασική υποχρέωση µοντέρνας δηµόσιας διοίκησης συνίσταται στην ικανότητά της να
λειτουργεί εντός και υπό τους όρους της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και να
ανταποκρίνεται όχι µόνο στις προσδοκίες αλλά και στα µηνύµατα των πολιτών της. Η
πρόσβαση στα αρχεία συµπληρώνεται από τη διάθεση της πληροφορίας (υπό την
πολλαπλή σηµασία της έννοιας της διάθεσης) αλλά και από τη διάδοση της πληροφορίας.
Οι πληροφοριακές υποχρεώσεις δηµόσιου τοµέα συνίστανται στην:
•

παροχή πρόσβασης και στην αναγνώριση του ατοµικού δικαιώµατος της πρόσβασης
και της διάδοσης πληροφορίας, και της δι’ αυτής συµµετοχής στην κοινωνική,
πολιτική και οικονοµική ζωή

•

διαθεσιµότητα ψηφιακού περιεχοµένου

•

προσβασιµότητα της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα χωρίς διακρίσεις

Η προσβασιµότητα ως προς το περιεχόµενο και τη µορφή συνιστά, πέραν της εκπλήρωσης
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, ουσιαστική προδιαγραφή ποιότητας της
«δηµόσιας πληροφορίας». Άλλα κριτήρια ποιότητας είναι η αξιοπιστία των πηγών, η
επικαιρότητα, η καταλληλότητα και η διαφάνεια. Επιχειρώντας να προσδιορίσουµε τη
«δηµόσια πληροφορία» ή «πληροφορία του δηµοσίου τοµέα» οι επιλογές είναι είτε το
αµιγώς οργανωτικό είτε το λειτουργικό κριτήριο, δηλαδή η φύση του παραγωγού ή
κατόχου της ως φορέα δηµόσιας εξουσίας ή η «ένταξη» της πληροφορίας στη δηµόσια
λειτουργία. Ένας ορισµός που θα µπορούσε να προταθεί είναι οι πληροφορίες που
συλλέγονται ή παράγονται από µία δηµόσια αρχή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της (και
µε δηµόσια οικονοµικά µέσα).
Η ισότητα περιλαµβάνει προφανώς την ανεµπόδιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το
δικαίωµα των ανθρώπων µε αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις δηµόσιες πηγές και
υπηρεσίες πληροφόρησης πρέπει να εξασφαλιστεί µε τις αναγκαίες και κατάλληλες
ρυθµίσεις. Η γερµανική κυβέρνηση υιοθέτησε έναν Κανονισµό που ρυθµίζει το σχεδιασµό
της πληροφορικής τεχνολογίας χωρίς εµπόδια. Μέσω αυτού τα πρόσωπα µε αναπηρίες θα
έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες των δηµόσιων αρχών χωρίς εµπόδια. Ενδιαφέρον
πρότυπο µπορεί να αποτελέσει η προτεινόµενη από το ΕDF διατύπωση: Σύµφωνα µε το
προτεινόµενο άρθρο 4 ο δηµόσιος (και ιδιωτικός) τοµέας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα
προτιµώµενα από τα άτοµα µε αναπηρίες µέσα επικοινωνίας όταν αποσκοπεί στην παροχή
προσβάσιµης πληροφορίας και διαδικασιών44.
Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά θεσµικών και οργανωτικών αλλαγών
στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, οι οποίες οδηγούν προς την αποκέντρωση των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων του κράτους στις περιφέρειες και στις νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη
δηµόσια διοίκηση σε περιφερειακό επίπεδο είναι αναπόσπαστο µέρος της γενικότερης
πολιτικής για την αποκέντρωση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων του κράτους, και την
αναδιοργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών.
Στην προσπάθεια αυτή ο στόχος πρέπει να είναι η διευκόλυνση του πολίτη στην πρόσβαση
σε υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο (π.χ., εφορία), καθώς και η οργάνωση και ο συντονισµός
των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκηση (περιφέρεια, νοµαρχίες,
44

Βλ. ΕDF proposal for a Disability Specific Directive (νοµική βάση: άρθρο 13 της Συνθήκης) σε
http://www.edf-feph.org/policy/
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δήµοι, κοινότητες). Η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής, καθώς και των
απαιτούµενων υπηρεσιών και τρόπων πρόσβασης στις περιφέρειες της χώρας, θα
επιτρέψουν την άµεση και γρήγορη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση όλων των πολιτών
ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας και απόστασης από τις έδρες των εµπλεκόµενων
οργανισµών.
Ο Πίνακας 49 συνοψίζει τις κατευθύνσεις που επιδιώκει να υλοποιήσει το συγκεκριµένο
πρόγραµµα συντονισµένων δράσεων για την καθολική πρόσβαση, οι οποίες στη συνέχεια
εξειδικεύονται σε επιµέρους προτεινόµενες δράσεις. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η
δηµιουργία µιας δηµόσιας διοίκησης που να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε σύντοµο χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Οι
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την
επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τη λειτουργία της δηµόσιας
διοίκησης σε πλαίσιο διαφάνειας και δηµοκρατικής συµµετοχής.
Πίνακας 49: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

∆ηµόσια
διοίκηση

Προσβασιµότητα υπηρεσιών ΟΤΑ
Προσβασιµότητα σε υπηρεσίες ενηµέρωσης και συναλλαγής µε το δηµόσιο (π.χ. eΚΕΠ)
Προσβάσιµο ψηφιακό περιεχόµενο

Συγκεκριµένα, προτείνονται τα παρακάτω:
•

Υποστηρικτικές δράσεις για την προσβασιµότητα υφιστάµενων υπηρεσιών δηµόσιας
διοίκησης από ΑµεΑ µέσω της εξειδίκευσης και εφαρµογής κανόνων
προσβασιµότητας στις υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης που ήδη προσφέρονται.

•

Νέες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τους πολίτες ΑµεΑ που να αποσκοπούν
στην εξυπηρέτηση του πολίτη όταν συναλλάσσεται µε τη δηµόσια διοίκηση, π.χ., για
την έκδοση αδειών, πιστοποιητικών, κλπ.

•

Προώθηση ηλεκτρονικών κέντρων εξυπηρέτησης των πολιτών
-

Προσβάσιµες εκδόσεις ψηφιακού περιεχοµένου και αναβάθµιση των ΚΕΠ σε
eΚΕΠ για την προώθησή τους προς τον πολίτη

-

∆ιαµόρφωση χώρων επίσκεψης του πολίτη ΑµεΑ για χρήση συγκεκριµένων
υπηρεσιών δηµόσιας διοίκησης

Η υλοποίηση των παραπάνω πρέπει να συνοδεύεται από δράσεις, όπως:
•

Η βελτίωση των υποδοµών των περιφερειών και των ΟΤΑ της χώρας σε
υπολογιστές και δικτύωση

•

Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για τη βελτίωση της επικοινωνίας
µεταξύ τοπικών φορέων

•

Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για την επικοινωνία και συνεργασία µε
τον πολίτη ΑµεΑ και τους επαγγελµατίες

•

Η προώθηση της εικονικής παρουσίας των ΟΤΑ στο διαδίκτυο µε τρόπο τέτοιο που
να καθιστά τις υπηρεσίες που παρέχουν καθολικά προσβάσιµες.
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8.4

Συµπεράσµατα

Στο Κεφάλαιο αυτό διατυπώθηκαν οι γενικοί στόχοι και κανόνες λειτουργίας ενός
συντονισµένου προγράµµατος δράσης που έχει σκοπό να αναδείξει την καθολική
πρόσβαση ως προτεραιότητα για την ισότιµη συµµετοχή και ηλεκτρονική ενσωµάτωση
όλων των πολιτών στην ΚτΠ, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτών ΑµεΑ και άλλων
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Οι προτάσεις που διατυπώνονται βασίζονται στην
παραδοχή ότι η ισότιµη συµµετοχή των οµάδων αυτών στην ΚτΠ είναι ζήτηµα ουσίας που
δεν εξαντλείται στη λήψη αποσπασµατικών µέτρων αλλά αντίθετα, απαιτεί οριζόντια
δράση και συνεργασία επιτελικών φορέων του κράτους, της αγοράς και της βιοµηχανίας.
Στη χώρα µας, η άποψη αυτή δεν έτυχε µέχρι σήµερα κατάλληλης αναγνώρισης µε
αποτέλεσµα τα αποσπασµατικά µέτρα βελτίωσης της υφιστάµενης κατάστασης που κατά
καιρούς λαµβάνονται να µη δηµιουργούν συνθήκες ουσιαστικής και συνολικής
αντιµετώπισης του προβλήµατος. Το πρόγραµµα συντονισµένων δράσεων όπως
παρουσιάζεται στο παρόν Κεφάλαιο εξυπηρετεί το στόχο αυτό, και ταυτόχρονα στηρίζεται
στα πραγµατικά δεδοµένα που αφορούν τη χώρα µας.
Συνοψίζοντας, στο παρόν Κεφάλαιο θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι πρωταρχικός
στόχος του συντονισµένου προγράµµατος δράσης είναι να εξειδικεύσει στο πλαίσιο της
Ελληνικής πραγµατικότητας τους στόχους και τους µηχανισµούς για Καθολική Πρόσβαση
στην Κοινωνία της Πληροφορίας που αναφέρθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια της
Μελέτης και να αναλύσει πιθανές προοπτικές και κατευθύνσεις που θα µπορούσε να
προωθήσει η Ελλάδα στα πλαίσια µιας συνολικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΚτΠ στο άµεσο,
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο µέλλον. Η υλοποίηση του συγκεκριµένου στόχου θα
επιτρέψει στη χώρα µας να ανταποκριθεί τόσο στην εγχώρια απαίτηση για καθολικές και
υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες όσο και στις οδηγίες και πρωτοβουλίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε την ηλεκτρονική ενσωµάτωση.
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δράσεων, και έχουν ως
προϋπόθεση τη δηµιουργία ενός νοµοθετικού πλαισίου το οποίο εν µέρει θα αποτελέσει το
εφαλτήριο υλοποίησης του προτεινόµενου προγράµµατος.
Συνοπτικά προτείνεται ένα πρόγραµµα συντονισµένων δράσεων το οποίο αποτελείται από
δυο ενότητες:
•

Νοµοθετικές ρυθµίσεις υπό τη µορφή πλαισίου στήριξης (προς άµεση εφαρµογή)
και ειδικών ρυθµίσεων (για την εξειδίκευση του πλαισίου στήριξης).

•

Προτεραιότητες υπό τη µορφή µέτρων ή δράσεων που αφορούν εξοπλισµό και
υποδοµές, ενίσχυση της βιοµηχανίας, τόνωση της αγοράς, έρευνα και ανάπτυξη,
καθώς και προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε βασικούς τοµείς όπως η παιδεία,
η υγεία και η δηµόσια διοίκηση.

Τα προτεινόµενα µέτρα απορρέουν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στη
χώρα µας, και αποτελούν νέες προτάσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν
προηγούµενη εφαρµογή διεθνώς. Η προσεκτική µελέτη της βιβλιογραφίας καταδεικνύει,
τόσο το εύρος των µοντέλων που εξετάστηκαν όσο και τη συνάφεια των προτεινόµενων
µέτρων τα οποία, αν και έχουν διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο, συνυπάρχουν στο
προτεινόµενο ενιαίο πλαίσιο. Ως ενδεικτικά παραδείγµατα των µέτρων που προτείνονται
είναι τα ακόλουθα:
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•

«Σταθµός καθολικής πρόσβασης του πολίτη» ο οποίος θα προσφέρει ουσιαστική
εξυπηρέτηση στους πολίτες της χώρας συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ δεδοµένου
του χαµηλού βαθµού διείσδυσης νέων τεχνολογιών στα νοικοκυριά αλλά και στις
επιχειρήσεις της χώρας.

•

Θεσµός «Συνηγόρου Προσβασιµότητας» που θα µπορεί να παρεµβαίνει προς όφελος
του πολίτη ΑµεΑ και να διεκπεραιώνει νοµικά αιτήµατα που αφορούν την
προσβασιµότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΚτΠ. Προϋπόθεση θέσπισης και
επιτυχούς λειτουργίας ενός τέτοιου θεσµού είναι η ύπαρξη ενός νοµοθετικού
πλαισίου που να διασαφηνίζει τις υφιστάµενες ρυθµίσεις και να προσδιορίζει τη
σχέση τους µε νέες τεχνολογίες σε µια ΚτΠ.

•

Νοµοθετικές ρυθµίσεις ειδικά για το διαδίκτυο που να προσδιορίζουν τις
προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούνται από νέες υπηρεσίες, το
χρονοδιάγραµµα για την αναβάθµιση υφιστάµενων υπηρεσιών σε προσβάσιµες
εκδόσεις, δικαιώµατα πολιτών έναντι δηµοσίων και ιδιωτικών (µη προσβάσιµων)
διαδικτυακών τόπων, ευθύνες νοµικών προσώπων, αρµοδιότητες ελεγκτικού
συµβουλίου προσβασιµότητας (βλέπε παρακάτω), κλπ.

•

Ελεγκτικό συµβούλιο ή ανεξάρτητη αρχή προσβασιµότητας µε αρµοδιότητες την
ενσωµάτωση κριτηρίων προσβασιµότητα στις προκηρύξεις έργων του Γ’ ΚΠΣ, τον
έλεγχο των έργων που εκτελούνται εκ µέρους του δηµοσίου από νοµικά πρόσωπα,
τον καθορισµό διαδικασιών παράδοσης / παραλαβής αποτελεσµάτων έργων και
αξιολόγησης της ποιότητας αυτών αναφορικά µε την πρόσβαση, την εναρµόνιση
εθνικών πολιτικών µε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρωτοβουλίες, την
πιστοποίηση της προσβασιµότητας προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ.

•

Θέσπιση «Υποτροφίας Καθολικού Σχεδιασµού» η οποία θα µπορεί να χορηγείται
είτε σε επαγγελµατίες σχεδιαστές που καταρτίζονται στο γνωστικό αντικείµενο της
καθολικής πρόσβασης, είτε σε πτυχιούχους που εξειδικεύονται στο αντικείµενο αυτό
είτε σε οικογένειες που έχουν µέλη ΑµεΑ µε στόχο την στήριξη των σπουδών των
µελών αυτών.

Πρέπει, τέλος να σηµειωθεί ότι όλα τα παραπάνω αλλά και οι επιµέρους δράσεις που
παρουσιάστηκαν µπορεί να τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης και εξειδίκευσης στα πλαίσια
της δηµόσιας διαβούλευσης που θα αφορά την οριστικοποίηση των δράσεων του
συντονισµένου προγράµµατος για την καθολική πρόσβαση. Σε µια τέτοια προσπάθεια
είναι απαραίτητο να κληθούν και να λάβουν θέση όλοι οι φορείς που εµπλέκονται έµµεσα
ή άµεσα µε θέµατα προαγωγής και προώθησης της προσβασιµότητας στην ΚτΠ,
συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων ΑµεΑ και άλλων φορέων της αγοράς αλλά και
αντιπροσώπων του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας. Φορείς όπως το Εθνικό
Παρατηρητήριο ΑµεΑ και το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
αναµένεται να διαδραµατίζουν ουσιαστικό συµβουλευτικό ρόλο και να συµµετάσχουν στη
θέσπιση αλλά και στη διαδικασία υλοποίησης και περιοδικής αξιολόγησης του
συντονισµένου προγράµµατος δράσης.
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Επίλογος
Η µελέτη µε τίτλο «Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή ΑµεΑ στην Κοινωνία
της Πληροφορίας» υλοποιήθηκε προκειµένου αφενός να παρουσιάσει συνοπτικά και µε
βάση τη διαθέσιµη πληροφορία την υφιστάµενη κατάσταση στη χώρα µας αναφορικά µε
την πρόσβαση των ΑµεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΚτΠ και αφετέρου να
διερευνήσει και να προτείνει µέτρα που να προάγουν τους στόχους της ισότιµης
συµµετοχής και της ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η έλλειψη
στοιχείων και δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο κατέστησαν αναγκαία τη διεξαγωγή µικρής
κλίµακας ερευνών χρησιµοποιώντας είτε παραδοσιακά εργαλεία (π.χ. ερωτηµατολόγιο)
είτε νέες τεχνικές (π.χ. έλεγχος προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων) προκειµένου να
αποκτηθεί σαφής άποψη σχετικά µε τις τάσεις που επικρατούν στη χώρα µας. Τα νέα αυτά
στοιχεία καθώς και ήδη υπάρχοντα δεδοµένα καταγεγραµµένα σε προηγούµενες µελέτες
αναφέρονται λεπτοµερώς στα διάφορα κεφάλαια του παραδοτέου. Συνοπτικά, τα
συµπεράσµατα τα οποία εξάγονται από την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στη
χώρα µας έχουν ως εξής:
•

Πρώτον, στην Ελλάδα όπως και σε πολλές άλλες χώρες, παρατηρείται έλλειµµα
αναφορικά µε λεπτοµερή στοιχεία του πληθυσµού στόχου και συγκεκριµένα τον
αριθµό των ΑµεΑ σε εθνική κλίµακα, την κατανοµή τους ανά περιφέρεια, νοµό, ή
δήµο, την κατανοµή τους ανά ηλικιακές ζώνες, τα κοινωνικό-οικονοµικά
χαρακτηριστικά κάθε ζώνης, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν υπάρξει
κατά το παρελθόν προσπάθειες αντιµετώπισης του εν λόγω ελλείµµατος, µε
χαρακτηριστικότερη την προσπάθεια που είχε καταβληθεί κατά την Εθνική
Απογραφή του 1991. Αν και τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν τότε επιδέχονται
κριτική, παραµένουν χρήσιµα εργαλεία ανάλυσης, αφού αποτελούν τη µόνη πηγή
αναφοράς σε εθνικό επίπεδο και σε µεγάλο βαθµό καταγράφουν τάσεις στον
πληθυσµό.

•

Ένα δεύτερο συµπέρασµα το οποίο εξάγεται, είναι το γεγονός ότι παρά τις κατά
καιρούς προσπάθειες της πολιτείας να υποστηρίξει τα ΑµεΑ, κυρίως µέσω
νοµοθετικών παρεµβάσεων και πιο πρόσφατα µέσω της υλοποίησης αναπτυξιακών
έργων, η ζήτηση και προσφορά τεχνικών βοηθηµάτων και υποστηρικτικών
τεχνολογιών παραµένει ανεπαρκής. Οι κύριοι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η
υφιστάµενη κατάσταση είναι η έλλειψη ενηµέρωσης του περιβάλλοντος των ΑµεΑ
για τα προϊόντα / τεχνικά βοηθήµατα που είναι διαθέσιµα, η έλλειψη εκπαίδευσής
τους στη χρήση των τεχνολογιών, η έλλειψη προσβασιµότητας στις προσφερόµενες
υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και το υψηλό κόστος του εξοπλισµού και της
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε συνδυασµό µε την έλλειψη επαρκούς χρηµατοδότησης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την περιορισµένη ζήτηση, τη σχεδόν ανύπαρκτη εγχώρια
παραγωγή τεχνολογικών βοηθηµάτων, πλην µερικών εξαιρέσεων, τη µη κατανόηση
των απαιτήσεων των χρηστών, καθώς και την έλλειψη υποδοµών (π.χ.,
εξειδικευµένα κέντρα και εξοπλισµός τους) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

•

Τρίτο, αναφορικά µε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι πληθυσµοί των ΑµεΑ
του κέντρου και της περιφέρειας, η διαπίστωση που επικρατεί είναι ότι η περιφέρεια
εξακολουθεί να υπολείπεται του κέντρου όχι µόνο σε επίπεδο ζήτησης προϊόντων
και αντίστοιχης διαθεσιµότητας, αλλά και σε επίπεδο υποδοµών, µε επιπτώσεις τόσο
σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας κλίµατος υποστήριξης στον
πληθυσµό, όσο και στη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης, και κατ’ επέκταση στο
βαθµό ενσωµάτωσης των ΑµεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
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•

Τέταρτο, οι προσπάθειες που κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει καταβάλει η χώρα
µας αναφορικά µε την Κοινωνία της Πληροφορίας δεν ανταποκρίνονται επαρκώς
στις απαιτήσεις των ΑµεΑ και στις σύγχρονες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως εκφράζονται σε πρόσφατες οδηγίες και στρατηγικές (βλέπε eEurope). Ωστόσο,
πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόµοια φαινόµενα παρουσιάζουν σχεδόν όλες οι χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χώρα µας, η διαπίστωση αυτή τεκµηριώνεται
και από τα κονδύλια που διατίθενται στον τοµέα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης σε τοµείς που αφορούν την πρόσβαση των ΑµεΑ σε προϊόντα και
υπηρεσίες (βλέπε κεφάλάιο 6) και από την ανάλυση της προσβασιµότητας και της
χρηστικότητας των διαθέσιµων διαδικτυακών τόπων και ψηφιακών υπηρεσιών που
έχουν αρχίσει να εµφανίζονται (βλέπε Κεφάλαιο 7).

•

Τέλος, διαπιστώνεται ότι παρότι η γενική κατάσταση αναφορικά µε τα ΑµεΑ στη
χώρα µας παρουσιάζει ελλείψεις, εντούτοις πρόσφατα έχει αρχίσει να καλλιεργείται
συστηµατικά ένα πρόσφορο κλίµα για ουσιαστικές παρεµβάσεις τόσο από την
πλευρά της πολιτείας όσο και από επιµέρους φορείς της αγοράς και του κλάδου
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Η χώρα µας αλλά και τα άλλα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια για σύγκλιση προς µια ενιαία Ευρώπη,
υιοθετούν και στηρίζουν µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον
τρόπο αντιµετώπισης των ΑµεΑ µε άµεσα οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς, τα ίδια τα ΑµεΑ και την κοινωνία γενικότερα.

Παράλληλα µε το εθνικό επίπεδο, η παρούσα µελέτη εστίασε στο να καταδείξει τις
διεθνείς πρακτικές ή επικρατούσες απόψεις προκειµένου είτε να συγκρίνει είτε να
αντλήσει εµπειρία από τον τρόπο αντιµετώπισης της προσβασιµότητας νέων προϊόντων
και υπηρεσιών από ΑµεΑ σε άλλες χώρες. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε µια
εµπεριστατωµένη έρευνα των παρεµβατικών πολιτικών που κατά καιρούς εφαρµόστηκαν
σε προηγµένες χώρες όπως ΗΠΑ και χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο
αυτής της έρευνας εξετάστηκαν θέµατα όπως νοµοθετικές ρυθµίσεις και πλαίσια, δράσης
προτυποποίησης, µηχανισµοί έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και πρόσφατες
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλέπε πρωτοβουλία eEurope) και
βιοµηχανικών κοινοπραξιών (βλέπε W3C). Σε όλες τις περιπτώσεις ο στόχος ήταν να
παρουσιαστούν οι διαφορετικές οπτικές γωνίες (είτε ρυθµιστικού / κανονιστικού τύπου,
είτε αµιγώς τεχνολογικές) από τις οποίες µπορεί να εξεταστεί το θέµα της πρόσβασης των
ΑµεΑ και να αναλυθούν τα αποτελέσµατα που απορρέουν κάθε φορά.
Βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το παραδοτέο
παρουσίασε µια συνολική πρόταση η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για
ένα λεπτοµερή και σε βάθος διάλογο που θα αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ισότιµης
συµµετοχής και ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης των ΑµεΑ στην ΚτΠ σε βάθος χρόνου. Οι
θεµελιώδεις αρχές του προτεινόµενου συντονισµένου προγράµµατος δράσης είναι οι εξής:
•

Καταρχήν, υιοθετείται ο στόχος για µια ΚτΠ για όλους τους πολίτες χωρίς
αποκλεισµούς, βασισµένης στις αρχές της ισότιµης συµµετοχής όλων των πολιτών.

•

∆εύτερο, γίνεται σαφές ότι µια τέτοια ΚτΠ δεν είναι ευθύνη µόνο του κράτους αλλά
όλων των φορέων της κοινωνίας συµπεριλαµβανοµένων των πολιτών και του
επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας µε διακριτούς ρόλους ο καθένας.

•

Τρίτο, η πρακτική καταδεικνύει ότι καµιά επιµέρους και αποσπασµατική πολιτική,
ρυθµιστικού ή άλλου τύπου, δεν µπορεί από µόνη της να επιφέρει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.
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Έτσι προτείνονται µέτρα που σκοπό έχουν τη διαµόρφωση ενός κλίµατος πρόσφορου για
την ανάδειξη και σταδιακή υλοποίηση της ηλεκτρονικής ενσωµάτωσης µε αποδέκτες τόσο
το κράτος, όσο και την αγορά και τη βιοµηχανία. Ο τρόπος υλοποίησης των µέτρων αυτών
µπορεί να ποικίλει και δεν αποτέλεσε αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Ωστόσο, πρέπει
να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης που
προτείνεται για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων και την περαιτέρω
εξειδίκευση των προτεινόµενων µέτρων. Οι προτάσεις που περιλαµβάνονται στο
συντονισµένο πρόγραµµα δράσης αφορούν κυρίως τη βελτίωση του κλίµατος και την
ουσιαστική στήριξη µιας εθνικής προσπάθειας για µια Κοινωνία της Πληροφορίας για
όλους τους πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ και άλλων ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού. Συγκεκριµένα οι προτάσεις αυτές αφορούν :
•

•

Νοµοθετικές ρυθµίσεις υπό µορφή
-

Πλαισίου στήριξης (προς άµεση εφαρµογή)

-

Ειδικών ρυθµίσεων (για την εξειδίκευση του πλαισίου στήριξης)

Προτεραιότητες υπό µορφή µέτρων ή δράσεων είτε γενικής φύσεως είτε
εξειδικευµένων σε θεµατικές περιοχές όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η δηµόσια
διοίκηση.

Στο Κεφάλαιο 8 του παραδοτέου, παρουσιάζονται λεπτοµερώς τόσο οι λόγοι που
στοιχειοθετούν την ανάγκη συντονισµένων δράσεων όσο και οι επιµέρους στόχοι των
δράσεων αυτών. Ωστόσο, αξίζει να διατυπώσουµε για άλλη µια φορά ότι η επικύρωση του
προγράµµατος και ο καθορισµός των συγκεκριµένων δράσεων θα πρέπει να είναι το
αποτέλεσµα µιας ανοικτής και δηµόσιας διαβούλευσης που θα εξασφαλίζει τη συναίνεση
και υποστήριξη όλων των εµπλεκοµένων. Μια τέτοια προσέγγιση θεωρείται ως βασική
συνθήκη για εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων µε ανάλογο επιµερισµό των ευθυνών. Σε
αυτό το πλαίσιο, τρία πρέπει να είναι κυρίως τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα από µια
τέτοια διαβούλευση:
•

Από κοινού οριοθέτηση της ατζέντας της διαβούλευσης, έτσι ώστε να απαντώνται
βασικά ερωτήµατα όπως η γεωγραφική κάλυψη και η εξασφάλιση υποδοµών και
εξοπλισµού, τρόπων χρηµατοδότησης (π.χ. χρηµατοδότηση δηµόσιων σχολείων και
βιβλιοθηκών, επιχορηγήσεις), η αναβάθµιση υπαρχόντων υποδοµών, κλπ.

•

Κατάθεση προτάσεων εκ µέρους των φορέων για κάθε ένα από τα επιµέρους
ζητήµατα

•

Συντονισµό δράσεων - µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης - που θα
αφορούν:
-

Νοµοθετικές ρυθµίσεις και συγκεκριµένα για το διαδίκτυο που να
εναρµονίζονται προς τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών οδηγιών και βασισµένες στην
προηγούµενη εµπειρία κρατών-µελών της Ε.Ε. (π.χ., βλέπε Γερµανία)

-

Μέτρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

-

∆ηµιουργία Εθνικού Κέντρου Τεχνικών Βοηθηµάτων και Υποστηρικτικών
Τεχνολογιών

-

Περιοδικό έλεγχο που θα µπορούσε να υλοποιείται από το Εθνικό
Παρατηρητήριο ΑµεΑ .

245

Βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία
Ασηµάκη, Σ. (2003), Το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
∆ιπλωµατική Εργασία. Αθήνα, 2003.
Βενιζέλος, Ευ. (2002). Το αναθεωρητικό κεκτηµένο. Το Συνταγµατικό φαινόµενο στον
21ο αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001, ISBN: 960-15-0617-9,
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
∆ράκος, Γ. (1996) ∆ιαταραχές του λόγου και της οµιλίας στη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού.
Αθήνα.
Καλαντζή-Αζίζι, Α. (1994) Εφαρµοσµένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου
(∆΄εκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Κουρουπέτρογλου Γ., και Φλωριάς Ε. (2003)_Επιστηµονικά Σύµβολα κατά Braille στον
Ελληνικό Χώρο - Εφαρµογή σε Συστήµατα Πληροφορικής για Τυφλούς. Έκδοση
Κέντρου Εκπαίδευσης και Απoκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Αθήνα 2003, ISBN
960-87918-0-4.
Κρουσταλάκης, Γ. (1998) Παιδιά µε ιδιαίτερες ανάγκες (Γ΄ εκδ.). Αθήνα.
Κυπριωτάκης, Α., (1989)
Ψυχοτεχνική.

Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους (Γ΄ εκδ.). Ηράκλειο:

Μεντελόπουλος, Γ. (1987).
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ.

Οι

ανώτερες

νοητικές

λειτουργίες.

Θεσσαλονίκη:

Μήτρου, Λ. (2002). Το ∆ίκαιο στη Κοινωνία της Πληροφορίας. ISBN: 960-301-664-0.
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Μπεζεβέγκης, Η.(1989) Εξελικτική Ψυχοπαθολογία (τοµ. Α). Αθήνα.
Πανελλήνιος Σύλλογος Ειδικών στις ∆ιαταραχές του Λόγου (1989). Βαρηκοΐα –κώφωση.
Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Παρασκευόπουλος, Ι. (1980) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα.
Παρασκευόπουλος, Ι. (1988) Κλινική Ψυχολογία. Αθήνα.
Πολυζώη, Ε., & Πολυχρονοπούλου, Σ. (2000). Υποστήριξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες
στους παιδικούς σταθµούς της Ελλάδας. Μέντορας, 2, 3-31.
Πόρποδας, ∆. Κ. (1993) ∆υσλεξία. Αθήνα.
Σιδηροπούλου - ∆ηµακάκου, ∆. (1999) Συµβουλευτική και Προσανατολισµός Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες: Ιδιαίτερα προβλήµατα συγκεκριµένων υπο-οµάδων. Επιθεώρηση
Συµβουλευτικής – Προσανατολισµού (τ. 50-1) σσ. 271-282. Αθήνα

246

∆ιεθνής βιβλιογραφία
Akoumianakis, D., & Stephanidis, C. (2001). USE-IT: A Tool for Lexical Design
Assistance. In C. Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All - Concepts, Methods,
and Tools (pp. 469-487). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN 08058-2967-9, 760 pages).
Anderson, R, et. al. (1995): Universal access e-mail: Feasibility and Social Implications,
RAND Corporation CA: Santa Monica.
Australian Department of communications and the Arts, December 1996.
Balourdos, D. (1991): Poverty and Social Exclusion in Greece, Review of Social Research,
Vol. 83, pp. 100-143.
Balourdos, D. (1995): Poverty characteristics in Greece, EKLOGI, Vol. 105, pp. 85-102.
Balourdos, D. (1997): Demographic aspects of income distribution, NCSR, Athens, pp. 2556, 121-129.
Balourdos, D., Chrysakis, M., Soulis, S., Yfantopoulos, Y. (1999): Characteristics of the
people with Disabilities in Greece - Statistical Data, Research and Policy
Implementation, Mentor, Vol. 1, pp. 140-162.
Blackman, C. R. (1995). Universal service:
Telecommunications Policy 19(3): 171-176.

obligatioon

or

opportunity?

Buhler, C. (2003): Application of barrier free Internet in German Legislation. In C.
Stephanidis, (Ed.), Universal Access in HCI: Inclusive Design in the Information
Society - Volume 4 of the Proceedings of the 10th International Conference on
Human-Computer Interaction (HCI International 2003), Crete, Greece, 22-27 June
(pp. 930-934). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN: 08058-4933-5).
Campaine. B., Weinraub, M. (1997): Universal access to on-line services: an examination
of the issue, Telecommunications Policy, 21(1), pp. 15-33.
Centre of Planning and Research (1989): Social welfare, KEPE, Athens, pp. 214-249.
Centre of Planning and Research (1990): Social Security, KEPE, Athens.
Centre of Planning and Research (1994): Evaluation of OAED’s Vocational Training
Programs and Employment of People with Disabilities, KEPE, Athens.
Cherry, C. (compiled by W. Edmondson) (1985). The age of access: Information
Technology and Social Revolution, CroomHelm, London.
Cornford, J., Gillespie, A., Richardson, R. (1996): Regional development in the
information society: A review and analysis. Centre for Urban & regional
Development, University of Newcastle upon Tyne.
Cullen, Κ., Dolphin, C., (1998). Guidelines for the inclusion of Accessibility in IT
Strategies, ACCENT Project - Deliverable No 2 (SPRITE-S Programme).
Deleeck, H. (Εd.), Van den Bosch, K., De Lathouwer, L. (1991). -Indicators of poverty and
adequacy of social security: methodological considerations and comparative results
for seven countries: Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Ireland, Lorraine,
Catalonia and Greece. - Antwerp : University of Antwerp, Centre for Social Policy,
1991, 398 p.

247

Dix, Α. (1997). Challenges and Perspectives for Cooperative Work on the Web: An
analytical approach, CSCW: The Journal of Collaborative Computing, 6(2-3), pp.
135-156
European Disability Forum (2002). Disability and Social Exclusion in the EU- time for
change, tools for change”.
EUROSTAT (1991): PERSONNES HANDICAPÉES: DONNÉES STATISTIQUES: Volume
I: D, GR, F, L, NL, P. Eurostat, Luxembourg, (1991).
EUROSTAT (1993): DISABLED PERSONS STATISTICAL DATA (Second edition), Study
realized by Stephanos Grammenos, Luxembourg, Centre de Politique Sociale et
Économique Européenne, Directorate-General V of the Commission of the EC and
Statistical Office of the EC, pp. i-iv.
Goggin, G., Newell, C. (2000): An end to disabling policies? Toward enlightened universal
service, The Information Society, 16, pp. 127-133.
Grimes, S. (2000): Rural areas in the information society: diminishing distance or
increasing learning capacity? Journal of Rural Studies, 16, pp. 13-21.
Jacko, J.A. & Vitense H.S. (2001). A review and reappraisal of information technologies
for individuals with disabilities. International Journal: Universal Access in the
Information Society , 1 (1), 56-76.
Kanayama, T. (2003): Leaving it up to the industry: People with disabilities and the
Telecommunications Act of 1966, The Information Society, 19, pp. 185-194.
Karageorgas et al., (1990): Poverty characteristics in Greece, NCSR, Athens, (1990).
Karantinos, D., Cavoynidis, J. (1994): EC Observatory on National Policies to Combat
Social Exclusion, NCSR, Athens, (1994).
Karantinos, D., Ioannou C., Cavoynidis, J. (1992): The Social Service and Social Policies
to Combat Social Exclusion, NCSR, Athens, (1992), p. 63.
Kingdom, J. (1995): Agendas, alternatives, and public policies (2nd edition), New York:
HarperCollins.
Kirk, A.S. (1973) Η εκπαίδευση των αποκλινόντων παιδιών (Μετάφραση Τσιµπούκη Κ.).
Αθήνα.
Kottaridi, Υ., Kappi, C., & Adam, Ε. (1998). Disabled Children and their Families in
Mediterranean Countries - A Preliminary Study in Greece. EKKE Working Paper
1998/1. Available on-line at: http://geocities.com/disabled_gr/
Kremalis, K. et al. (1990): Social Welfare, Athens, (1990).
Metcalfe, B. (1995): Beware of mandated access for solving the problem of information
have-nots, Infoworld, 17(20), pp.49.
Milne, C. (1998): Stages of universal service policy, Telecommunications Policy, 22(9),
pp. 775-780.
Mitrou, L. (2003). Legislating and regulating for an Inclusive Information Society,
Εισήγηση σε Ηµερίδα Towards an Inclusive Information Society in Europe
(Ηράκλειο 2003). Επίσης Βλ. Αιτιολογική έκθεση στο προσχέδιο νόµου
«δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας» που κατήρτισε οµάδα
εργασίας για την Ειδική Γραµµατεία «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μάρτιος
2003)
248

NCSR (1996): Dimensions of Social Exclusion in Greece, NCSR, Athens.
Rapp, L. (1996): Public service or universal service?, Telecommunications Policy, 20(6),
pp. 391-397.
Sandfort, S., Frissell, D. (1995). The big lie of universal access subsidies, Wired, 3 (05),
Ηλεκτρονικά διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://www.hotwired.com/wired
/3.05/departments/access.if.html
Savidis, A., & Stephanidis, C. (2001a). The Unified User Interface Software Architecture.
In C. Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All - Concepts, Methods, and Tools (pp.
389-415). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN 0-8058-2967-9, 760
pages).
Savidis, A., & Stephanidis, C. (2001b). The I-GET UIMS for Unified User Interface
Implementation. In C. Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All - Concepts,
Methods, and Tools (pp. 489-523). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
(ISBN 0-8058-2967-9, 760 pages).
Savidis, A., Akoumianakis, D., & Stephanidis, C. (2001). The Unified User Interface
Design Method. In C. Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All - Concepts,
Methods, and Tools (pp. 417-440). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
(ISBN 0-8058-2967-9, 760 pages).
Stephanidis, C. (2001). User Interfaces for All: New perspectives into Human-Computer
Interaction. In C. Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All - Concepts, Methods,
and Tools (pp. 3-17). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN 0-80582967-9, 760 pages).
Stephanidis, C. (2001). The concept of Unified User Interfaces. In C. Stephanidis (Ed.),
User Interfaces for All - Concepts, Methods, and Tools (pp. 371-388). Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN 0-8058-2967-9, 760 pages).
Stephanidis, C., Akoumianakis, D., Vernardakis, N., Emiliani, P.L., Vanderheiden, G.,
Ekberg, J., Ziegler, J., Faehnrich, K.-P., Galetsas, A., Haataja, S., Iakovidis, I.,
Kemppainen, E., Jenkins, P., Korn, P., Maybury, M., Murphy, H.J., & Ueda, H.
(2001a). Industrial Policy Issues. In C. Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All Concepts, Methods, and Tools (pp. 589-608). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates (ISBN 0-8058-2967-9, 760 pages).
Stephanidis, C., & Emiliani, P.L. (1999). Connecting to the Information Society: a
European Perspective. Technology and Disability Journal, 10 (1), 21-44. [On-line].
Available at: http://www.ics.forth.gr/hci/html/files/TDJ_paper.PDF
Stephanidis, C. (Ed.), Salvendy, G., Akoumianakis, D., Arnold, A., Bevan, N., Dardailler,
D., Emiliani, P.L., Iakovidis, I., Jenkins, P., Karshmer, A., Korn, P., Marcus, A.,
Murphy, H., Oppermann, C., Stary, C., Tamura, H., Tscheligi, M., Ueda, H.,
Weber, G., & Ziegler, J. (1999). Toward an Information Society for All: HCI
challenges and R&D recommendations. International Journal of Human-Computer
Interaction,
11
(1),
1-28.
[On-line].
Available
at:
http://www.ics.forth.gr/hci/html/files/white_paper_1999.pdf13.
Stephanidis C. (Ed.), Salvendy, G., Akoumianakis, D., Bevan, N., Brewer, J., Emiliani,
P.L., Galetsas, A., Haataja, S., Iakovidis, I., Jacko, J., Jenkins, P., Karshmer, A.,
Korn, P., Marcus, A., Murphy, H., Stary, C., Vanderheiden, G., Weber, G., &
Ziegler, J. (1998). Toward an Information Society for All: An International R&D

249

Agenda. International Journal of Human-Computer Interaction, 10 (2), 107-134.
[On-line]. Available at: http://www.ics.forth.gr/hci/html/files/white_paper_
1998.pdf
Stephanidis, C., Paramythis, A., Sfyrakis, M., & Savidis, A. (2001). A Case Study in
Unified User Interface Development: The AVANTI Web Browser. In C.
Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All - Concepts, Methods, and Tools (pp. 525568). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (ISBN 0-8058-2967-9, 760
pages).
Soulis, S., et al. (1996): Employee’s attitudes regarding the employment possibilities of
mental retarded persons, TEI of Athens, Athens.
Soulis, S., et al. (1998): Employment possibilities of people with disabilities, TEI of
Athens, Athens.
Vernardakis, N., Stephanidis, C., & Akoumianakis, D. (1995). On the impediments to
innovation in the European Assistive Technology industry. International Journal of
Rehabilitation Research, 18 (3), 225-243.
Vernardakis, N., Stephanidis, C., & Akoumianakis, D. (1997). The Transfer of Technology
towards the European Assistive Technology Industry: Current Impediments and
Future Opportunities. International Journal of Rehabilitation Research, 20 (2),
189-192.
Vernardakis, N., Stephanidis, C., & Akoumianakis, D. (1997). Transferring technology
towards the European AT Industry: Mechanisms and Implications. Assistive
Technology Journal, 9 (1), 34-46.
Vernardakis, N., Akoumianakis, D., & Stephanidis, C. (2001). Economics and
Management of Innovation. In C. Stephanidis (Ed.), User Interfaces for All Concepts, Methods, and Tools (pp. 609-632). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates (ISBN 0-8058-2967-9, 760 pages).
World Institute on Disability (1993): Telecommunications and persons with disabilities:
Building the framework. Oakland, CA: World Instituteb on Disability.
Xavier, P. (1997): Universal service and public access in the networked society,
Telecommunications Policy, 21(9/10), pp. 829-843.
Yfantopoulos, Y. (1985): Planing of health services in Greece, NCSR, Athens.

250

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

251

Παράρτηµα I: ICF- Η διεθνής ταξινόµηση για τη
Λειτουργικότητα, την Αναπηρία και την Υγεία
Στα παρακάτω πλαίσια περιέχονται οι ορισµοί, καθώς και τµήµατα από το πρώτο, δεύτερο
και τρίτο ιεραρχικό επίπεδο της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης για την λειτουργικότητα, την
αναπηρία και την υγεία (ICF-Final Draft Full Version .2001).. Συγκεκριµένα,
παρουσιάζονται τµήµατα της ταξινόµησης για τις σωµατικές λειτουργίες, τις σωµατικές
δοµές, τις δραστηριότητες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, που σχετίζονται µε τη
συµµετοχή του ατόµου στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Πηγή: ICDH-2. Final draft. Full Version. 2001. Σελίδα 8
4. DEFINITIONS OF COMPONENTS
IN THE CONTEXT of HEALTH:
Body functions are the physiological functions of body systems (including psychological
functions).
Body structures are anatomical parts of the body such as organs, limbs and their
components.
Impairments are problems in body function or structure such as a significant deviation or
loss.
Activity is the execution of a task or action by an individual.
Participation is involvement in a life situation.
Activity limitations are difficulties an individual may have in executing activities.
Participation restrictions are problems an individual may experience in involvement in life
situations.
Environmental factors make up the physical, social and attitudinal environment in which
people live and conduct their lives.
An overview of these concepts is given in Table 1 and explained further in operational
terms in section 5.1. As the table indicates:

ICIDH-2 has two parts, each with two components:
Part 1: Functioning and Disability
(a) Body Functions and Structures
(b) Activities and Participation
Part 2: Contextual Factors
(a) Environmental Factors
(b) Personal Factors
Each component can be expressed in both positive and negative terms.
Each component consists of various domains and, within each domain, categories,
which are the units of classification. Health and health-related states of an
individual are then recorded by selecting the appropriate category code or codes
and then adding qualifiers, which are numeric codes and specify the extent or the
magnitude of the functioning or disability in that category, or the extent to which
an environmental factor is a facilitator or barrier.
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BODY FUNCTIONS
CHAPTER 1 MENTAL FUNCTIONS
CHAPTER 2 SENSORY FUNCTIONS AND PAIN
CHAPTER 3 VOICE AND SPEECH FUNCTIONS
CHAPTER 4 FUNCTIONS OF THE CARDIOVASCULAR, HAEMATOLOGICAL,
IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY SYSTEMS
CHAPTER 5 FUNCTIONS OF THE DIGESTIVE, METABOLIC AND ENDOCRINE
SYSTEMS
CHAPTER 6 GENITOURINARY AND REPRODUCTIVE FUNCTIONS
CHAPTER 7 NEUROMUSCULOSKELETAL AND MOVEMENT-RELATED FUNCTIONS
CHAPTER 8 FUNCTIONS OF THE SKIN AND RELATED STRUCTURES

BODY STRUCTURES
CHAPTER 1 STRUCTURES OF THE NERVOUS SYSTEM
CHAPTER 2 THE EYE, EAR AND RELATED STRUCTURES
CHAPTER 3 STRUCTURES INVOLVED IN VOICE AND SPEECH
CHAPTER 4 STRUCTURES OF THE CARDIOVASCULAR, IMMUNOLOGICAL AND
RESPIRATORY SYSTEMS
CHAPTER 5 STRUCTURES RELATED TO THE DIGESTIVE, METABOLIC AND
ENDOCRINE SYSTEMS
CHAPTER 6 STRUCTURES RELATED TO THE GENITOURINARY AND REPRODUCTIVE
SYSTEM
CHAPTER 7 STRUCTURES RELATED TO MOVEMENT
CHAPTER 8 SKIN AND RELATED STRUCTURES

ACTIVITIES AND PARTICIPATION
CHAPTER 1 LEARNING AND APPLYING KNOWLEDGE
CHAPTER 2 GENERAL TASKS AND DEMANDS
CHAPTER 3 COMMUNICATION
CHAPTER 4 MOBILITY
CHAPTER 5 SELF-CARE
CHAPTER 6 DOMESTIC LIFE
CHAPTER 7 INTERPERSONAL INTERACTIONS AND RELATIONSHIPS
CHAPTER 8 MAJOR LIFE AREAS
CHAPTER 9 COMMUNITY, SOCIAL AND CIVIC LIFE

ENVIRONMENTAL FACTORS
CHAPTER 1 PRODUCTS AND TECHNOLOGY
CHAPTER 2 NATURAL ENVIRONMENT AND HUMAN-MADE CHANGES TO
ENVIRONMENT
CHAPTER 3 SUPPORT AND RELATIONSHIPS
CHAPTER 4 ATTITUDES
CHAPTER 5 SERVICES, SYSTEMS AND POLICIES
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[BODY FUNCTIONS]
CHAPTER 2 SENSORY FUNCTIONS AND PAIN
This chapter is about the functions of the senses, seeing, hearing, tasting and so on, as well as the
sensation of pain.

SEEING AND RELATED FUNCTIONS (b210-b229)
b210 Seeing functions
sensory functions relating to sensing the presence of light and sensing the form, size, shape and colour of the
visual stimuli
Inclusions: visual acuity functions; visual field functions; quality of vision; functions of
sensing light and colour, visual acuity of distant and near vision, monocular and
binocular vision; visual picture quality; impairments such as in myopia, hypermetropia,
astigmatism, hemianopia, colour-blindness, tunnel vision, central and peripheral
scotoma, diplopia, night blindness and adaptability to light
Exclusion: perceptual functions (b156)
b2100 Visual acuity functions
seeing functions of sensing form and contour, both binocular and monocular, and for both distant and near
vision
b21000 Binocular acuity of distant vision
seeing functions of sensing size, form and contour, using both eyes, for objects distant from the eye
b21001 Monocular acuity of distant vision
seeing functions of sensing size, form and contour, using either right or left eye alone, for objects distant
from the eye
b21002 Binocular acuity of near vision
seeing functions of sensing size, form and contour, using both eyes, for objects close to the eye
b21003 Monocular acuity of near vision
seeing functions of sensing size, form and contour, using either right or left eye alone, for objects close to the
eye
b21008 Visual acuity functions, other specified
b21009 Visual acuity functions, unspecified
b2101 Visual field functions
seeing functions related to the entire area that can be seen with fixation of gaze
Inclusions: impairments such as in scotomas, tunnel vision, anopsias
b2102 Quality of vision
seeing functions involving light sensitivity, colour vision, contrast sensitivity and the overall quality of the
picture
b21020 Light sensitivity
seeing functions of sensing a minimum amount of light (light minimum), and the minimum difference in
intensity (light difference)
Inclusions: functions of dark adaptation; impairments such as in night blindness (hyposensitivity to light)
and photophobia (hypersensitivity to light)
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b21021 Colour vision
seeing functions of differentiating and matching colours
b21022 Contrast sensitivity
seeing functions of separating figure from ground, involving the minimum amount of luminance required
b21023 Visual picture quality
seeing functions involving the quality of the picture
Inclusions: impairments such as in seeing stray lights, affected picture quality (floaters or webbing), picture
distortion and seeing stars or flashes
b21028 Quality of vision, other specified
b21029 Quality of vision, unspecified
b2108 Seeing functions, other specified
b2109 Seeing functions, unspecified
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CHAPTER 7-NEUROMUSCULOSKELETAL AND MOVEMENT-RELATED
FUNCTIONS
CARRYING, MOVING AND HANDLING OBJECTS (d430-d449)
d430 Lifting and carrying objects
raising up an object or taking something from one place to another, such as lifting a cup or carrying a child
from one room to another
Inclusions: lifting, carrying in the hands or arms, or on shoulders, hip, back or head; putting down
d4300 Lifting
raising up an object in order to move it from a lower to a higher level, such as lifting a glass from the table
d4301 Carrying in the hands
taking or transporting an object from one place to another using the hands, such as carrying a drinking glass
or a suitcase
d4302 Carrying in the arms
taking or transporting an object from one place to another using the arms and hands, such as carrying a child
d4303 Carrying on shoulders, hip and back
taking or transporting an object from one place to another using the shoulders, hip or back, or some
combination of these, such as in carrying a large parcel
d4304 Carrying on the head
taking or transporting an object from one place to another using the head, such as carrying a container of
water on the head
d4305 Putting down objects
using hands, arms or other parts of the body to place an object down on a surface or place, such as lowering a
container of water to the ground
d4308 Lifting and carrying, other specified
d4309 Lifting and carrying, unspecified
d435 Moving objects with lower extremities
performing coordinated actions aimed at moving an object by using the legs and feet, such as kicking a ball
or pushing pedals on a bicycle
Inclusions: pushing with lower extremities; kicking
d4350 Pushing with lower extremities
using the legs and feet to exert a force on an object to move it away, such as pushing a chair away with a foot
d4351 Kicking
using the legs and feet to propel something away, such as kicking a ball
d4358 Moving objects with lower extremities, other specified
d4359 Moving objects with lower extremities, unspecified
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d440 Fine hand use
performing the coordinated actions of handling objects, picking up, manipulating and releasing them using
one’s hand, fingers and thumb, such as required to lift coins off a table or turn a dial or knob
Inclusions: picking up, grasping, manipulating and releasing
Exclusion: lifting and carrying objects (d430)
d4400 Picking up
lifting or taking up a small object with hands and fingers, such as picking up a pencil
d4401 Grasping
using one or both hands to seize and hold something, such as when grasping a tool or a door knob
d4402 Manipulating
using fingers and hands to exert control over, direct or guide something, such as handling coins or other small
objects
d4403 Releasing
using fingers and hands to let go or set free something so that it falls or changes position, such as dropping an
item of clothing
d4408 Fine hand use, other specified
d4409 Fine hand use, unspecified
d445 Hand and arm use
performing the coordinated actions required to move objects or to manipulate them by using hands and arms,
such as turning door handles or throwing or catching an object
Inclusions: pulling or pushing objects; reaching; turning or twisting the hands or arms;
throwing; catching
Exclusion: fine hand use (d440)
d4450 Pulling
using fingers, hands and arms to bring an object towards oneself, or to move it from place to place, such as
pulling a door closed
d4451 Pushing
using fingers, hands and arms to move something from oneself, or to move it from place to place, such as
pushing an animal away
d4452 Reaching
using the hands and arms to extend outwards and touch and grasp something, such as reaching across a table
or desk for a book
d4453 Turning or twisting the hands or arms
using fingers, hands and arms to rotate, turn or bend an object, such as is required to use tools or utensils
d4454 Throwing
using fingers, hands and arms to lift something and propel it with some force through the air, such as in
tossing a ball
d4455 Catching
using fingers, hands and arms to grasp a moving object in order to bring it to a stop and hold it, such as
catching a ball
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CHAPTER 1 PRODUCTS AND TECHNOLOGY
This chapter is about the natural or human-made products or systems of products, equipment and
technology in an individual’s immediate environment that are gathered, created, produced or manufactured.
The ISO 9999 classification of technical aids defines these as "any product, instrument, equipment or
technical system used by a disabled person, especially produced or generally available, preventing,
compensating, monitoring, relieving or neutralizing" disability. It is recognized that any product or
technology can be assistive. (See ISO 9999: Technical aids for disabled persons - Classification
(second version); ISO/TC 173/SC 2; ISO/DIS 9999, rev.). For the purposes of this classification of
environmental factors, however, assistive products and technology are defined more narrowly as any product,
instrument, equipment or technology adapted or specially designed for improving the functioning of a
disabled person.
e110 Products or substances for personal consumption
any natural or human-made object or substance gathered, processed or manufactured for
ingestion
Inclusions: food, drink and drugs
e1100 Food
any natural or human-made object or substance gathered, processed or manufactured to be eaten, such as raw,
processed and prepared food and liquids of different consistencies, herbs and minerals (vitamin and other
supplements)
e1101 Drugs
any natural or human-made object or substance gathered, processed or manufactured for medicinal purposes,
such as allopathic and naturopathic medication
e1108 Products or substances for personal consumption, other specified
e1109 Products or substances for personal consumption, unspecified
e115 Products and technology for personal use in daily living
equipment, products and technologies used by people in daily activities, including those adapted or specially
designed, located in, on or near the person using them.
Inclusions: general and assistive products and technology for personal use
Exclusion: personal care providers and personal assistants (e340)
e1150 General products and technology for personal use in daily living
equipment, products and technologies used by people in daily activities, such as clothes, textiles, furniture,
appliances, cleaning products and tools, not adapted or specially designed
e1151 Assistive products and technology for personal use in daily living
adapted or specially designed equipment, products and technologies that assist people in daily living, such as
prosthetic and orthotic devices, neural prostheses (e.g. functional stimulation devices that control bowel,
bladder, breathing and heart rate), and environmental control units aimed at facilitating individuals’ control
over their indoor setting (scanners, remote control systems, voice-controlled systems, timer switches)
e1158 Products and technology for personal use in daily living, other specified
e1159 Products and technology for personal use in daily living, unspecified
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e120 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and
transportation
equipment, products and technologies used by people in activities of moving inside and outside buildings,
including those adapted or specially designed, located in, on or near the person using them.
Inclusions: general and assistive products and technology for personal indoor and
outdoor mobility and transportation
Exclusion: personal care providers and personal assistants (e340)
e1200 General products and technology for personal indoor and outdoor mobility
and transportation
equipment, products and technologies used by people in activities of moving inside and outside buildings,
such as motorized and non-motorized vehicles used for the transportation of people over ground, water and
air (e.g. buses, cars, vans, other motor-powered vehicles and animal-powered transporters), not adapted or
specially designed
e1201 Assistive products and technology for personal indoor and outdoor mobility
and transportation
adapted or specially designed equipment, products and technologies that assist people to move inside and
outside buildings, such as walking devices, special cars and vans, adaptations to vehicles, wheelchairs,
scooters and transfer devices
e1208 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and
transportation, other specified
e1209 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility and
transportation, unspecified
e125 Products and technology for communication
equipment, products and technologies used by people in activities of sending and receiving information,
including those adapted or specially designed, located in, on or near the person using them.
Inclusions: general and assistive products and technology for communication
Exclusion: personal care providers and personal assistants (e340)
e1250 General products and technology for communication
equipment, products and technologies used by people in activities of sending and receiving information, such
as optical and auditory devices, audio recorders and receivers, television and video equipment, telephone
devices, sound transmission systems and face-to-face communication devices, not adapted or specially
designed
e1251 Assistive products and technology for communication
adapted or specially designed equipment, products and technologies that assist people to send and receive
information, such as specialized vision devices, electro-optical devices, specialized writing devices, drawing
or handwriting devices, signalling systems and special computer software and hardware, cochlear
implants, hearing aids, FM auditory trainers, voice prostheses, communication boards, glasses and contact
lenses
e1258 Products and technology for communication, other specified
e1259 Products and technology for communication, unspecified

Πηγή: ICDH-2. Final draft. Full Version. 2001. Σελίδα 133
e140 Products and technology for culture, recreation and sport
equipment, products and technology used for the conduct and enhancement of cultural, recreational and
sporting activities, including those adapted or specially designed
Inclusions: general and assistive products and technology for culture, recreation and sport
Exclusion: personal care providers and personal assistants (e340)
e1400 General products and technology for culture, recreation and sport
equipment, products and technology used for the conduct and enhancement of cultural, recreational and
sporting activities, such as toys, skis, tennis balls and musical instruments, not adapted or specially designed
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CHAPTER 1 LEARNING AND APPLYING KNOWLEDGE
This chapter is about learning, applying the knowledge that is learned, thinking, solving problems, and
making decisions.

PURPOSEFUL SENSORY EXPERIENCES (d110-d129)
d110 Watching
using the sense of seeing intentionally to experience visual stimuli, such as watching a sporting event or
children playing
d115 Listening
using the sense of hearing intentionally to experience auditory stimuli, such as listening to a radio, music or a
lecture
d120 Other purposeful sensing
using the body’s other basic senses intentionally to experience stimuli, such as touching and feeling textures,
tasting sweets or smelling flowers
d129 Purposeful sensory experiences, other specified and unspecified

BASIC LEARNING (d130-d159)
d130 Copying
imitating or mimicking as a basic component of learning, such as copying a gesture, a sound or the letters of
an alphabet
d135 Rehearsing
repeating a sequence of events or symbols as a basic component of learning, such as counting by tens or
practising the recitation of a poem
d140 Learning to read
developing the competence to read written material (including Braille) with fluency and accuracy, such as
recognizing characters and alphabets, sounding out words with correct pronunciation, and understanding
words and phrases
d145 Learning to write
developing the competence to produce symbols that represent sounds, words or phrases in order to convey
meaning (including Braille writing), such as spelling effectively and using correct grammar
d150 Learning to calculate
developing the competence to manipulate numbers and perform simple and complex mathematical
operations, such as using mathematical signs for addition and subtraction and applying the correct
mathematical operation to a problem
d155 Acquiring skills
developing basic and complex competencies in integrated sets of actions or tasks so as to initiate and follow
through with the acquisition of a skill, such as manipulating tools or playing games like chess
Inclusions: acquiring basic and complex skills
d1550 Acquiring basic skills
learning elementary, purposeful actions, such as learning to manipulate eating utensils, a pencil or a simple
tool
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d1551 Acquiring complex skills
learning integrated sets of actions so as to follow rules, sequence one’s movements, and coordinate
movements, such as learning to play games like football or to use a building tool
d1558 Acquiring skills, other specified
d1559 Acquiring skills, unspecified
d159 Basic learning, other specified and unspecified

APPLYING KNOWLEDGE (d160-d179)
d160 Focusing attention
intentionally focusing on specific stimuli, such as by filtering out distracting noises
d163 Thinking
formulating and manipulating ideas, concepts, and images, whether goal-oriented or not, either alone or with
others, such as creating fiction, proving a theorem, playing with ideas, brainstorming, meditating, pondering,
speculating, or reflecting
Exclusions: solving problems (d175); making decisions (d178)
d166 Reading
performing activities involved in the comprehension and interpretation of written language (e.g. books,
instructions or newspapers in text or Braille), for the purpose of obtaining general knowledge or specific
information
Exclusion: Learning to read (d140)
d169 Writing
using or producing symbols or language to convey information, such as producing a written record of events
or ideas or drafting a letter
Exclusion: Learning to write (d145)
d172 Calculating
performing computations by applying mathematical principles to solve problems that are described in words
and producing or displaying the results, such as computing the sum of three numbers or finding the result of
dividing one number by another
Exclusion: Learning to calculate (d150)
d175 Solving problems
finding solutions to questions or situation by identifying and analysing issues, developing options and
solutions, evaluating potential effects of solutions, and executing a chosen solution, such as in resolving a
dispute between two people
Inclusions: solving simple and complex problems
Exclusions: thinking (d163); making decisions (d178)
d1750 Solving simple problems
finding solutions to a simple problem involving a single issue or question, by identifying and analysing the
issue, developing solutions, evaluating the potential effects of the solutions and executing a chosen solution
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d1751 Solving complex problems
finding solutions to a complex problem involving multiple and interrelated issues, or several related
problems, by identifying and analysing the issue, developing solutions, evaluating the potential effects of the
solutions and executing a chosen solution
d1758 Solving problems, other specified
d1759 Solving problems, unspecified
d178 Making decisions
making a choice among options, implementing the choice, and evaluating the effects of the choice, such as
selecting and purchasing a specific item, or deciding to undertake and undertaking one task from among
several tasks that need to be done
Exclusions: thinking (d163); solving problems (d175)
d179 Applying knowledge, other specified and unspecified
d198 Learning and applying knowledge, other specified
d199 Learning and applying knowledge, unspecified
ICIDH-2 Final Draft Full Version
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BODY FUNCTIONS
CHAPTER 2 SENSORY FUNCTIONS AND PAIN
SEEING AND RELATED FUNCTIONS (b210-b229)
b210 Seeing functions
b215 Functions of structures adjoining the eye
b220 Sensations associated with the eye and adjoining structures
b229 Seeing and related functions, other specified and unspecified
HEARING AND VESTIBULAR FUNCTIONS (b230-b249)
b230 Hearing functions
b235 Vestibular function
b240 Sensations associated with hearing and vestibular function
b249 Hearing and vestibular functions, other specified and unspecified
ADDITIONAL SENSORY FUNCTIONS (b250-b279)
b250 Taste function
b255 Smell function
b260 Proprioceptive function
b265 Touch function
b270 Sensory functions related to temperature and other stimuli
b279 Additional sensory functions, other specified and unspecified
CHAPTER 3 VOICE AND SPEECH FUNCTIONS
b310 Voice functions
b320 Articulation functions
b330 Fluency and rhythm of speech functions
b340 Alternative vocalization functions
b398 Voice and speech functions, other specified
b399 Voice and speech functions, unspecified
CHAPTER 1 MENTAL FUNCTIONS
GLOBAL MENTAL FUNCTIONS (b110-b139)
b110 Consciousness functions
b114 Orientation functions
b118 Intellectual functions
b122 Global psychosocial functions
b126 Temperament and personality functions
b130 Energy and drive functions
b134 Sleep functions
b139 Global mental functions, other specified and unspecified
SPECIFIC MENTAL FUNCTIONS (b140-b189)
b140 Attention functions
b144 Memory functions
b148 Psychomotor functions
b152 Emotional functions
b156 Perceptual functions
b160 Thought functions
b164 Higher-level cognitive functions
b168 Mental functions of language
b172 Calculation functions
b176 Mental function of sequencing complex movements
b180 Experience of self and time functions
b189 Specific mental functions, other specified and unspecified
b198 Mental functions, other specified
b199 Mental functions, unspecified
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CHAPTER 3 COMMUNICATION
This chapter is about general and specific features of communicating by language, signs and symbols,
including receiving and producing messages, carrying on conversations, and using communication
devices and techniques.

COMMUNICATING - RECEIVING (d310-d329)
d310 Communicating with - receiving - spoken messages
comprehending literal and implied meanings of messages in spoken language, such as understanding that a
statement asserts a fact or is an idiomatic expression
d315 Communicating with - receiving - nonverbal messages
comprehending the literal and implied meanings of messages conveyed by gestures, symbols and drawings,
such as realizing that a child is tired when she rubs her eyes or that a warning bell means that there is a fire
Inclusions: communicating with - receiving - body gestures, general signs and symbols, drawings and
photographs
d3150 Communicating with - receiving - body gestures
comprehending the meaning conveyed by facial expressions, hand movements or signs, body postures, and
other forms of body language
d3151 Communicating with - receiving - general signs and symbols
comprehending the meaning represented by public signs and symbols, such as traffic signs, warning symbols,
musical or scientific notations, and icons
d3152 Communicating with - receiving - drawings and photographs
comprehending the meaning represented by drawings (e.g. line drawings, graphic designs, paintings, threedimensional representations), graphs, charts and photographs, such as understanding that an upward line on a
height chart indicates that a child is growing
d3158 Communicating with - receiving - nonverbal messages, other specified
d3159 Communicating with - receiving - nonverbal messages, unspecified
d320 Communicating with - receiving - formal sign language messages
receiving and comprehending messages in formal sign language with literal and implied meaning
d325 Communicating with - receiving - written messages
comprehending the literal and implied meanings of messages that are conveyed through written language
(including Braille), such as following political events in the daily newspaper or understanding the intent of
religious scripture
d329 Communicating - receiving, other specified and unspecified

COMMUNICATING - PRODUCING (d330-d349)
d330 Speaking
producing words, phrases and longer passages in spoken messages with literal and implied meaning, such as
expressing a fact or telling a story in oral language
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d335 Producing nonverbal messages
using gestures, symbols and drawings to convey messages, such as shaking one’s head to indicate
disagreement or drawing a picture or diagram to convey a fact or complex idea
Inclusions: producing body gestures, signs, symbols, drawings and photographs
d3350 Producing body language
conveying meaning by movements of the body, such as facial gestures (e.g. smiling, frowning, wincing), arm
and hand movements and postures (e.g. such as embracing to indicate affection)
d3351 Producing signs and symbols
conveying meaning by using signs and symbols (e.g. icons, Bliss board, scientific symbols) and symbolic
notation systems, such as using musical notation to convey a melody
d3352 Producing drawings and photographs
conveying meaning by drawing, painting, sketching, and making diagrams, pictures or photographs, such as
drawing a map to give someone directions to a location
d3358 Producing nonverbal messages, other specified
d3359 Producing non verbal messages, unspecified
d340 Producing messages in formal sign language
conveying, with formal sign language, literal and implied meaning
d345 Writing messages
producing the literal and implied meanings of messages that are conveyed through written language, such as
writing a letter to a friend
d349 Communication - producing, other specified and unspecified

CONVERSATION AND USE OF COMMUNICATION DEVICES AND
TECHNIQUES (d350-d369)
d350 Conversation
starting, sustaining and ending an interchange of thoughts and ideas, carried out by means of spoken, written,
sign or other forms of language, with one or more people one knows or who are strangers, in formal or casual
settings
Inclusions: starting, sustaining and ending a conversation; conversing with one or many people
d3500 Starting a conversation
beginning a dialogue or interchange, such as by introducing oneself, expressing customary greetings, and
introducing a topic or asking questions
d3501 Sustaining a conversation
continuing and shaping a dialogue or interchange by adding ideas, introducing a new topic or retrieving a
topic that has been previously mentioned, as well as by taking turns in speaking or signing
d3502 Ending a conversation
finishing a dialogue or interchange with customary termination statements or expressions and by bringing
closure to the topic under discussion
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Πηγή: ICDH-2. Final draft. Full Version. 2001. Σελίδα 104
d3503 Conversing with one person
initiating, maintaining, shaping and terminating a dialogue or interchange with one person, such as in
discussing the weather with a friend
d3504 Conversing with many people
initiating, maintaining, shaping and terminating a dialogue or interchange with more than one individual,
such as in starting and participating in a group interchange
d3508 Conversation, other specified
d3509 Conversation, unspecified
d355 Discussion
starting, sustaining and ending an examination of a matter, with arguments for or against, or debate carried
out by means of spoken, written, sign or other forms of language, with one or more people one knows or who
are strangers, in formal or casual settings
Inclusions: discussion with one or many people
d3550 Discussion with one person
initiating, maintaining, shaping or terminating an argument or debate with one person
d3551 Discussion with many people
initiating, maintaining, shaping or terminating an argument or debate with more than one individual
d3558 Discussion, other specified
d3559 Discussion, unspecified
d360 Using communication devices and techniques
using devices, techniques and other means for the purposes of communicating, such as calling a friend on the
telephone
Inclusions: using telecommunication devices, using writing machines and communication techniques
d3600 Using telecommunication devices
using telephones and other machines, such as facsimile or telex machines, as a means of communication
d3601 Using writing machines
using machines for writing, such as typewriters, computers and Braille writers, as a means of communication
d3602 Using communication techniques
performing actions and tasks involved in techniques for communicating, such as reading lips
d3608 Using communication devices and techniques, other specified
d3609 Using communication devices and techniques, unspecified
d369 Conversation and use of communication devices and techniques, other specified and
unspecified
d398 Communication, other specified
d399 Communication, unspecified
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Παράρτηµα II: Προϊόντα Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας
Σε αυτό το παράρτηµα παρουσιάζεται η υπάρχουσα τεχνογνωσία στον τοµέα της
διευκόλυνσης χρήσης υπολογιστή από άτοµα µε αναπηρίες και πιο συγκεκριµένα από
τυφλούς, άτοµα µε προβλήµατα όρασης, και άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Τα προϊόντα
που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά και δίνονται σαν παραδείγµατα για τους διάφορους
τύπους βοηθηµάτων που κυκλοφορούν στην αγορά.
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Μονάδες εισόδου σε υπολογιστή
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία µονάδων εισαγωγής στοιχείων σε υπολογιστή που περιλαµβάνει
δεικτικές συσκευές (ποντίκι, οπτικό στυλό, οθόνη επαφής, γάντι πληροφοριών κλπ),
πληκτρολόγια, είσοδος ήχου (µικρόφωνο), είσοδος εικόνας (κάµερα) και άλλα. Συνοπτική
περιγραφή των πιο συνηθισµένων συσκευών εισόδου ακολουθεί παρακάτω.
Πληκτρολόγια
Οι πιο συνηθισµένοι τύποι πληκτρολογίου είναι µε τις διατάξεις πλήκτρων QWERTY και
DVORAK, ενώ υπάρχουν επίσης και ειδικοί τύποι πληκτρολογίου όπως τα MIDI για
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε µουσική. Για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή
κινητικά προβλήµατα υπάρχουν διάφορα προϊόντα που διευκολύνουν τη πρόσβαση στη
χρήση πληκτρολογίων. Μερικά από αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.
BRAILLE KEYTOP LABELS
Οι ετικέτες Braille Keytop Labels είναι διαφανείς αυτοκόλλητες ετικέτες µε σύµβολα
Braille. Οι ετικέτες επικολλούνται πάνω στα πλήκτρα για αναγνώριση των πλήκτρων µε
την αφή. Είναι σχεδιασµένα για υπολογιστές της IBM και συµβατά µε αυτούς
πληκτρολόγια.
Ενδεικτική τιµή: 19 EURO
Κατασκευαστής:
Hooleon Corporation
411 S. 6th St., Bldg. 8
Cottonwood, AZ 86326
(800) 937-1337
(520) 634-4620 Fax

BRAILLE KEYTOP LABELS
COMBINATION BRAILLE/LARGE PRINT KEYTOP LABELS
Οι ετικέτες Combination Braille/Large Print είναι αυτοκόλλητα σύµβολα µε µεγάλους
χαρακτήρες. Είναι σχεδιασµένα για τοποθέτηση πάνω στα πλήκτρα του πληκτρολογίου για
ευκολότερη ανάγνωση. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε υπολογιστή IBM και άλλα
πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.
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Ενδεικτική τιµή: 1,9 EURO
Κατασκευαστής:
Hooleon Corporation
411 S. 6th St., Bldg. 8
Cottonwood, AZ 86326
(800) 937-1337
(520) 634-4620 Fax

COMBINATION BRAILLE/LARGE PRINT KEYTOP LABELS
BRAILLED KEYBOARD OVERLAY FOR THE APPLE IIGS
Το Brailled Keyboard Overlay για Apple IIGS είναι πλαστικό κάλυµµα µε σύµβολα
Braille που εφαρµόζεται πάνω στο συµβατικό πληκτρολόγιο. Το κάλυµµα περιλαµβάνει
σύµβολα Braille για κάθε πλήκτρο. Το σχήµα κάθε πλήκτρου και το κατάλληλο σύµβολο
Braille είναι υπερυψωµένα για εύκολη αναγνώριση µε αφή.
Ενδεικτική τιµή: 25 EURO
(πακέτο µε πέντε)
Κατασκευαστής:
American Printing House for the
Blind (APH)
1839 Frankfort Ave.
P.O. Box 6085 Louisville,
KY 40206-0085 (502) 895-2405
(800) 223-1839
(502) 899-2274 Fax info@aph.org
www.aph.org

BRAILLED KEYBOARD OVERLAY FOR THE APPLE IIGS
KEYBOARD COVERS
Τα καλύµµατα πληκτρολογίου είναι πλαστικά και τοποθετούνται σε κάθε πληκτρολόγιο.
Είναι σχεδιασµένα για χρήση µε προγράµµατα υπολογιστή που χρειάζονται το πάτηµα
µόνο ενός ή λίγων κουµπιών. Ειδικά τµήµατα τοποθετούνται κάτω από το κάλυµµα πάνω
από τα πλήκτρα που πρέπει να χρησιµοποιούνται. Όταν ο χρήστης "χτυπάει" το κάλυµµα
τα καλύµµατα πατούν τα επιλεγµένα πλήκτρα. Τα καλύµµατα αυτά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε ρυθµίσεις µίας, δύο ή τεσσάρων περιοχών πληκτρολογίου.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν από άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή κινητικά προβλήµατα.
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Ενδεικτική τιµή: 34 EURO
Κατασκευαστής:
Enabling Devices
385 Warburton Avenue
Hastings-on-Hudson, NY 10706
(914) 478-0960
(800) 832-8697
(914) 478-7030 Fax
customer_support@enablingdevices.com
http://www.enablingdevices.com

KEYBOARD COVERS
WiViK
Τα βοηθήµατα για πληκτρολόγιο πάνω στην οθόνη (on-screen keyboard utilities)
απευθύνονται σε άτοµα που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα συνηθισµένο
πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο οθόνης επιτρέπει την επιλογή πλήκτρων µε τη χρήση ενός
δείκτη. Ένα παράδειγµα τέτοιου βοηθήµατος είναι το WiViK (Windows Visual Keyboard)
που προσφέρει ποικιλία από πληκτρολόγια που µπορούν να µετακινηθούν και να
αλλάξουν µέγεθος. Η πρόσβαση στο WiViK γίνεται µε ποντίκι, trackball, ή άλλο
εξοµοιωτή ποντικιού, όπως το HeadMaster TMPlus. Ευκολίες που προσφέρονται είναι η
δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικών πληκτρολόγιων, και οι µακροεντολές για διαδοχική
διαίρεση σε τµήµατα και µεγέθυνση του πληκτρολογίου για άτοµα µε δυσκολία στο να
βρουν το στόχο µε το ποντίκι και µειωµένη όραση.

Πληκτρολόγιο WiVik2

Ενδεικτική τιµή: 398 EURO
Κατασκευαστής: Prentke Romich Company
Spectronics
Unit E1 Commercial Court
130 Kingston Road
Underwood
AUSTRALIA 4109
Phone: +61 7 3808 6833
Fax: +61 7 38086108
Email: mail@spectronicsinoz.com

Ποντίκια
Τα ποντίκια (mouse) είναι οι πιο συνηθισµένες συσκευές εισόδου για διεπαφές γραφικών.
Έχουν διάφορα σχήµατα και ένα, δύο ή τρία κουµπιά που χρησιµοποιούνται για ενέργειες
επιλογής. Λειτουργούν µηχανικά ή οπτικά. Οι πιο συνηθισµένες λειτουργίες τους είναι:
Ενεργοποίηση εντολών π.χ. πατώντας τα κουµπιά, αλλαγή ρυθµίσεων π.χ. "κάνοντας κλικ"
σε κουτιά επιλογής (check boxes) ή σε κουµπιά τύπου ραδιοφώνου (radio buttons) και
πλοήγηση µε κίνηση πάνω στην οθόνη. Βοηθήµατα για τη χρήση του ποντικιού υπάρχουν
για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και όχι πολύ σοβαρά προβλήµατα όρασης.
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GUS! BIG CURSOR FOR WINDOWS
Το Gus! Big Cursor για Windows αντικαθιστά τον κανονικό δείκτη του ποντικιού µε
µεγαλύτερο. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάσει το δείκτη που τον
εξυπηρετεί καλύτερα. Το πρόγραµµα χρειάζεται υπολογιστή συµβατό µε IBM µε
Windows.
Ενδεικτική τιµή: 90 EURO
Κατασκευαστής:
Gus Communications, Inc.
1006 Lonetree Court
Bellingham, WA 98226
(360) 715-8580
(360) 715-9633 Fax
gus@gusinc.com
http://www.gusinc.com

Στυλό
Τα στυλό (pen) χρησιµοποιούνται σα συσκευές εισόδου δεδοµένων σε διεπαφές γραφικών,
ειδικά για σχεδίαση αντικειµένων . Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για ενέργειες
επιλογής όπως τα ποντίκια.
Κάµερες
Η τεχνολογία για κάµερες που υπάρχει σήµερα χρησιµοποιεί οπτικά ευαίσθητες συσκευές
CCD (Charge-coupled devices). Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για αναγνώριση των
κινήσεων των χειλιών, σε βιντεοτηλέφωνα, και για την αναγνώριση προσώπου ή µορφών.
Μικρόφωνα
Τα µικρόφωνα χρησιµοποιούνται σαν κοινός εξοπλισµός για ένα υπολογιστικό σύστηµα
πολυµέσων. Η τεχνολογία οµιλίας σήµερα µπορεί να δώσει πρόσβαση σε µεγάλη ποικιλία
εφαρµογών σε ένα χρήστη. Η ανάλυση οµιλίας και η αναγνώριση δίνουν τη δυνατότητα
πλοήγησης στη διεπαφή µε φωνητικές εντολές ή ακόµα και µε φυσική οµιλία χωρίς να
είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών µικροφώνων.
Trackball
Η λειτουργία του είναι παρόµοια µε του ποντικιού. Χρησιµοποιείται συχνά σε φορητούς
υπολογιστές.
PC-TRAC Deluxe+ trackball
Έχει 3 κουµπιά και είναι συµβατό µε ποντίκι Microsoft. Χρειάζεται απλά να συνδεθεί στη
σειριακή θύρα ή τη PS/2 mouse port σε υπολογιστή IBM PC ή συµβατό PS/2.
Η θήκη του PC-TRAC Deluxe+ ενεργεί σαν φυσικό στήριγµα για το χέρι µειώνοντας τη
γωνία του καρπού. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους δεξιόχειρες και
αριστερόχειρες, καθώς και διαφορετικά µεγέθη χεριού. ∆εν είναι απαραίτητο να κινείται
ολόκληρο το χέρι ή να περιστρέφεται ο καρπός από την µία µεριά στην άλλη.
Με τη λειτουργία Drag Lock του PC-TRAC Deluxe+ ο χρήστης δεν χρειάζεται να κρατάει
πατηµένο το κουµπί γα να επιλέξει κάτι ή να το τονίσει (highlight). Πατώντας το κουµπί
Drag Lock το κουµπί µένει «κλειδωµένο» µέχρι ο χρήστης να το πατήσει δεύτερη φορά. "

269

Ενδεικτική τιµή: 153 EURO
∆ιάθεση:
Spectronics
Unit E1 Commercial Court
130 Kingston Road
Underwood
AUSTRALIA 4109
Phone: +61 7 3808 6833
Fax: +61 7 38086108
Email: mail@spectronicsinoz.com

PC Trac Deluxe ποντίκι ειδικών εφαρµογών
Μοχλός ελέγχου (Joystick)
Χρησιµοποιούνται για κίνηση του δείκτη ή του κέρσορα σε δύο διαστάσεις και είναι
εξοπλισµένα µε ένα ή περισσότερα κουµπιά. Μερικές φορές έχουν ενσωµατωµένο κάποιο
µηχανισµό δόνησης που χρησιµοποιείται για να στέλνει απτικά, πληροφορίες στον χρήστη.
Οθόνη επαφής / Επιφάνεια επαφής
Και οι δύο συσκευές µπορούν να λειτουργήσουν µε το στυλό, τη γραφίδα ή µε τα δάκτυλα
του χρήστη. Με την οθόνη επαφής ο χρήστη µπορεί να επιλέξει τη λειτουργία που θέλει µε
το δάκτυλο του απευθείας πάνω στην οθόνη. Και οι δύο συσκευές χρησιµοποιούνται
κυρίως για απλές ενέργειες επιλογής. Πολλοί φορητοί υπολογιστές σήµερα είναι
εξοπλισµένοι µε τέτοιες συσκευές.
TouchWindow
Με την τοποθέτηση ειδικής επιφάνειας, µία κανονική οθόνη µπορεί να µετατραπεί σε
οθόνη αφής. Το TouchWindow τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην οθόνη του υπολογιστή
και προσφέρει πρόσβαση µε αφή στον υπολογιστή. Η σύνδεση µε τον Η/Υ γίνεται σε µία
σειριακή θύρα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε λογισµικό στο οποίο ο χειρισµός γίνεται µε
ποντίκι ή οθόνη επαφής. Μπορεί να συνδεθεί σε Macintosh - Windows.
Μέγεθος οθόνης 14" ή 15".
Κατασκευαστής: Edmark
Corporation

Ειδική επιφάνεια αφής TouchWindow
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Κάρτες DARCI
DARCI CARD WITH MORSE/PLUS
Η κάρτα Darci Card µε Morse/Plus είναι κάρτα PCMCIA για χρήση σε υπολογιστές
συµβατούς µε IBM, που επιτρέπουν πρόσβαση σε προγράµµατα DOS και Windows. Η
κάρτα Darci δέχεται σαν είσοδο βελτιωµένο ∆ιεθνή Κώδικα Morse. Υποστηρίζει τη χρήση
διακοπτών, αναλογικών µοχλών (joystick) και δεικτικές συσκευές τύπου PS/2 µε 1-3
εισόδους. Το προαιρετικό πρόγραµµα CodeMaker δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να
δηµιουργήσει τις δικές του µακροεντολές. Οι σχετικές πληροφορίες που δίνει ο χρήστης
αποθηκεύονται στην κάρτα, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της µονάδας σε διάφορους
υπολογιστές. Παρέχεται ακουστική έξοδος και οπτική έξοδος µε τελείες και παύλες στην
οθόνη του υπολογιστή. Ειδικός προσαρµογέας διατίθεται για υπολογιστές που δεν έχουν
θέση Type II PCMCIA. Η κάρτα Darci τρέχει σε DOS, Windows 95 και 98, και Windows
3.1.

DARCI CARD WITH MORSE/PLUS

Ενδεικτική τιµή: 470 EURO
Κατασκευαστής:
Darci Institute of Rehabilitation
Engineering
810 W. Shepard Ave.
Farmington, UT 84025
(801) 451-9191
(801) 451-9393 Fax
mary@darci.org
http://www.darci.org

DARCI CARD WITH SUPER/SCAN
Η κάρτα Darci Card µε Super/Scan είναι κάρτα PCMCIA για χρήση µε υπολογιστές
συµβατούς µε IBM, που επιτρέπουν πρόσβαση σε προγράµµατα Windows 95/98 και DOS.
Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες του πληκτρολογίου και πίνακες σάρωσης. ∆έχεται
είσοδο από διακόπτες, µοχλούς ελέγχου (joystick), και δεικτικές συσκευές. Ο χρήστης
µπορεί να χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα ScanMaker για τη δηµιουργία µακροεντολών.
Ενδεικτική τιµή: 470 EURO
Κατασκευαστής:
Darci Institute of Rehabilitation Engineering
810 W. Shepard Ave.
Farmington, UT 84025
(801) 451-9191
(801) 451-9393 Fax
mary@darci.org
http://www.darci.org

Συστήµατα Αναγνώρισης φωνής
Οι τεχνολογίες για αυτόµατη αναγνώριση φωνής έχουν βελτιωθεί σε σηµείο που
στοιχειώδης αλληλεπίδραση µπορεί να επιτευχθεί για περιορισµένες ενέργειες. Για τις
περιπτώσεις αυτές, µπορεί να γίνει αναγνώριση φωνής µε λεξιλόγια από µερικές
εκατοντάδες λέξεις, τα οποία µπορούν να αναγνωρίσουν φυσική οµιλία από µεγάλη
ποικιλία χρηστών. Τέτοια συστήµατα χρησιµοποιούνται ήδη στο εξωτερικό στις
τηλεπικοινωνίες και σε αυτόµατες υπηρεσίες σχετικά µε οικονοµικές συναλλαγές,
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παραγγελίες και ταξίδια. Το όριο µέχρι στιγµής στη συγκεκριµένη τεχνολογία είναι κυρίως
το µέγεθος του λεξιλογίου, αφού υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των λέξεων που
µπορούν να αναγνωριστούν. Σε ερευνητικό επίπεδο αυτή τη στιγµή υπάρχουν συστήµατα
που λειτουργούν µε αρκετές χιλιάδες λέξεις. Στα διαθέσιµα συστήµατα, τα λεξιλόγια
περιορίζονται σε συγκεκριµένες λειτουργίες αλλά είναι αρκετά µεγάλα ώστε να είναι
χρήσιµα για συγκεκριµένες εφαρµογές.
Η αναγνώριση φωνής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για είσοδο δεδοµένων από άτοµα µε
προβλήµατα όρασης, καθώς και άτοµα µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα. Παρακάτω
περιγράφονται µερικά τέτοια συστήµατα.
VERBAL CONTROL SUITE
Το Verbal Control Suite είναι ένα σύνολο εφαρµογών που είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να
παρέχουν στο χρήστη του υπολογιστή πλήρη έλεγχο των Windows 95 µε εντολές φωνής.
Η λειτουργία Verbal Mouse δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δίνει µε οµιλία εντολές
του ποντικιού σαν να χρησιµοποιούσε κανονικά µε το χέρι το ποντίκι. Το πάτηµα του
αριστερού κουµπιού του ποντικιού αντιστοιχεί απλά στην εντολή "αριστερό κλικ". Το
φωνητικό πληκτρολόγιο (Verbal Keyboard) επιτρέπει στον χρήστη την πληκτρολόγηση
λέγοντας απλά το γράµµα ή χαρακτήρα που θέλει να πληκτρολογηθεί. Το πληκτρολόγιο
εµφανίζεται επίσης στην οθόνη, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει επιλογή γραµµάτων
χρησιµοποιώντας µια δεικτική συσκευή. Τα Verbal Navigator και Verbal Explorer είναι
πρόσθετες εφαρµογές των Netscape Navigator και Microsoft Internet Explorer, αντίστοιχα.
Με τη βοήθεια αυτών των εφαρµογών ο χρήστης µπορεί να δώσει µε φωνή όλες τις
εντολές και συντοµεύσεις, να ελέγξει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, να ανοίξει κάποια
ιστοσελίδα, ή να κάνει οτιδήποτε χωρίς να χρειαστεί να χρησιµοποιήσει το ποντίκι ή το
πληκτρολόγιο. Το Verbal Control Suite χρειάζεται επεξεργαστή 486/DX2-66 ή
µεγαλύτερο, 8 MB χώρο στο σκληρό δίσκο, Sound Blaster συµβατή κάρτα ήχου µε
µικρόφωνο, και Windows 95. ∆εν υποστηρίζει ελληνικά.
Κατασκευαστής:
VoiSys International
34 Linnell Circle
Nutting Lake, MA 01821
(508) 667-8145
(508) 667-8561 Fax
sales@voisys.com

LAWTALK 3.4 AND OFFICETALK 3.4 FOR WINDOWS/WINDOWS 95
Tα LawTALK και OfficeTALK για Windows είναι εργαλεία αναγνώρισης φωνής που
επιτρέπουν σε επαγγελµατίες να δηµιουργήσουν αρχεία στον υπολογιστή τους µιλώντας
Αγγλικά. Φωνητικές εντολές µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο
εφαρµογών όπως το Microsoft Office, Lotus SmartSuite, και WordPerfect Perfect Office.
Το LawTALK περιλαµβάνει πρότυπα επαγγελµατικών και νοµικών αρχείων που
ενεργοποιούνται µε φωνή, ενώ το OfficeTALK περιλαµβάνει πρότυπα για γράµµατα,
σηµειώµατα, τηλεοµοιοτυπίες κλπ. Και οι δύο εφαρµογές έχουν ηλεκτρονική ατζέντα για
αποθήκευση πληροφοριών σχετικά µε διευθύνσεις και τηλέφωνα που χρησιµοποιούνται
κατά τη δουλειά καθώς επίσης και αγγλικά λεξικά. Το λογισµικό χρειάζεται για να
λειτουργήσει κάρτα ήχου, υπολογιστής Pentium µε τουλάχιστον 24 MB RAM
(προτιµούνται µε 32), Windows 3.1x ή 95…., και Microsoft Office, Lotus Smartsuite, ή
Wordperfect Perfect Office. ∆εν υποστηρίζει ελληνικά.
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Κατασκευαστής:
22647 Ventura Blvd. #255
Woodland Hills, CA 91364
(888) 999-9161
(818) 999-9161
(818) 999-9182 Fax
sales@comptalk.com
http://www.comptalk.com

Dragon dictate, IBM
Το Dragon dictate πραγµατοποιεί αναγνώριση διακεκριµένης οµιλίας (µε µικρή παύση
ανάµεσα σε κάθε λέξη). Επιτρέπει τη δηµιουργία, επεξεργασία και µετακίνηση κειµένου
αποκλειστικά µέσω φωνής σε κάθε εφαρµογή Windows (Microsoft Word, Corel,
WordPerfect, Excel, Netscape Navigator, Internet Explorer κ.α.). Μπορεί να γίνει
ενεργοποίηση µενού και διαλόγων προφέροντας απλά τις λέξεις που φαίνονται στην
οθόνη. Μπορεί να γίνει χρήση του ποντικιού µε ακρίβεια µε το MouseGrid του Dragon's.
Υποστηρίζει και ελληνικά.
Αναγνώριση συνεχούς οµιλίας: Το σύστηµα Dragon Naturally speaking περιλαµβάνει όλα
τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της αναγνώρισης φωνής και επιπλέον την ενοποίηση µε
τους δύο πιο δηµοφιλείς επεξεργαστές κειµένου και υπαγόρευση στις εφαρµογές των
Windows. ∆ιατίθεται σε διάφορες εκδόσεις αλλά όχι για την ελληνική γλώσσα.
Κατασκευαστής: Dragon Systems Inc.
(Περισσότερες πληροφορίες: http://www.dragonsys.com/products/dictate.html)

Συσκευές Ανίχνευσης βλέµµατος
Σκοπός της ανίχνευσης της κατεύθυνσης του βλέµµατος είναι ο προσδιορισµός του
σηµείου στο οποίο κοιτάει το άτοµο βάσει της θέσης των µατιών του. Πιθανή χρήση µίας
τέτοιας µονάδας είναι στην αντικατάσταση του ποντικιού.
Eye Access
Το σύστηµα αποτελείται από δύο κάµερες. Η µία βλέπει το µάτι του χρήστη ενώ η άλλη
βλέπει την οθόνη του υπολογιστή για να εντοπίσει το σηµείο στο οποίο κοιτά ο χρήστης.
Αν το µάτι εστιάζει σε κάποιο ορισµένο σηµείο περισσότερο από κάποιο συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα (το οποίο ορίζεται µε κάποια παράµετρο του συστήµατος) η επιλογή
γίνεται µε ανοιγοκλείσιµο του µατιού. Το σύστηµα ρυθµίζεται για να βρει που κοιτά ο
χρήστης σε σχέση µε τη θέση των µατιών του. Η ευαισθησία του συστήµατος ρυθµίζεται
µέσω ενός λογισµικού ρυθµίσεων.. Βασίζεται σε τεχνολογία ψηφιακής εικόνας, αντί στην
αντανάκλαση του αµφιβληστροειδούς υπολογίζοντας τη διεύθυνση του βλέµµατος. ∆εν
χρησιµοποιείται η συνηθισµένη
τεχνική για ανάλυση της αντανάκλασης του
αµφιβληστροειδή από πηγή υπερύθρων για τον υπολογισµό της θέσης του µατιού
υπολογίζοντας την απόσταση ανάµεσα στο κέντρο της κόρης και την πηγή. Λειτουργίες
που υποστηρίζονται είναι σύνθεση φωνής, έλεγχος αυτοµατισµού οικίας, εξοµοίωση
εικονικού πληκτρολογίου, τυπική χρήση υπολογιστή (χωρίς να απαιτείται ειδικό λογισµικό
). Το σύστηµα για τη λειτουργία του απαιτεί Multimedia Pentium 166, 17’’ monitor µε
ειδική κάρτα λήψης βίντεο, δύο µικροκάµερες µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική κάρτα.
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Ενδεικτική τιµή: 6.7 EURO
(συµπ. H/Y)
Κατασκευαστής:
“VOCALISIS”, 7 rue Oche
78000, Versailles, France
Tel.: 0033-1-39530063, Fax:
0033-1-30211774 E-mail:
chet@hol.fr

Σύστηµα σάρωσης µατιών Eye Access
Eye-Browse Muscle Input: “KINX”
Άλλο παρόµοιο βοήθηµα είναι το Eye-Browse Muscle Input: “KINX”) µε το οποίο γίνεται
επαναλαµβανόµενη σάρωση της οθόνης και των µενού για εντοπισµό. Κίνηση των µυών
του µατιού για ένδειξη «σταµάτηµα και επιλογή».
Ενδεικτική τιµή: 1.67 KEURO. (δεν συµπ. Η/Υ)
∆ιατίθεται από: ΚΙΝΧ

Μονάδες εξόδου δεδοµένων
Οπτικά συστήµατα εξόδου
Σήµερα ο κύριος τρόπος εξόδου στοιχείων είναι η οθόνη του υπολογιστή. Το µεγαλύτερο
µειονέκτηµα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα καλής απεικόνισης τρισδιάστατης εικόνας.
Τα Βοηθήµατα µεγέθυνσης οθόνης (screen enlarger utilities) απευθύνονται σε άτοµα µε
µειωµένη όραση. Λέγονται επίσης µεγεθυντής οθόνης (screen magnifiers) ή προγράµµατα
µεγάλης εκτύπωσης (large print). Τα προγράµµατα αυτά λειτουργούν ως µεγεθυντικοί
φακοί. Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει ποιο τµήµα από την οθόνη του υπολογιστή θέλει να
µεγεθυνθεί και µπορεί να µετακινήσει την µεγέθυνση αυτή για να δει κι άλλες περιοχές
της οθόνης.
PROVISION32 για WINDOWS NT
Το ProVision για Windows NT 3.51/4.0 είναι λογισµικό για οθόνη για χρήστες µε
µειωµένη όραση οι οποίοι χρειάζονται µεγέθυνση από 1.25 έως 16 φορές σε
επαγγελµατικό περιβάλλον. Οι χρήστες που θα ήθελαν επίσης έξοδο µε φωνή µπορούν να
χρησιµοποιήσουν επίσης το συµβατό ProTalk32. Απαιτήσεις συστήµατος: υπολογιστής
486/66 PC µε Microsoft Windows 3.51/4.0, 16 MB RAM, και 4 MB χώρο στο σκληρό.
Ενδεικτική τιµή: 1049 EURO
Κατασκευαστής:
Biolink Computer Research and Development, LTD
Suite 305 - 140 West 15th Street
North Vancouver, BC V7M 1R6
CANADA
(604) 984-4099
(604) 985-8493 Fax
72604.367@compuserve.com
http://biz.bctel.net/biolink
(604) 985-8431 BBS
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ADJUSTABLE EZ MAGNIFIER
Ο ρυθµιζόµενος µεγεθυντής EZ είναι εξάρτηµα το οποίο προσαρτάται στην οθόνη του
υπολογιστή και κρέµεται µπροστά της. Μπορεί να ρυθµιστεί από 1 µε 6 ίντσες από την
οθόνη.
Ενδεικτική τιµή: 198 EURO
Κατασκευαστής:
Less Gauss Inc.
Suite 160
187 East Market Street
Rhinebeck, NY 12572
(800) 872-1051
(914) 876-5432
(914) 876-2005 Fax
lessgauss@aol.com
http://www.lessgauss.com

ADJUSTABLE EZ MAGNIFIER
Ακουστικά συστήµατα εξόδου
Οι ακουστικές πληροφορίες που µπορούν να δοθούν στον χρήστη από τον υπολογιστή
µπορεί να είναι σε µορφή οµιλίας ή τόνων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάποιες
προκαθορισµένες λειτουργίες. Αν το µέσο είναι η οµιλία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µεγάλο εύρος λεξιλογίου και εννοιών.. Μαγνητοφωνηµένες λέξεις ή προτάσεις µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για να πληροφορήσουν το χρήστη για την κατάσταση κάποιας
λειτουργίας. Επίσης πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε κείµενο µπορούν να
µετατραπούν σε οµιλία µέσω κάποιων συγκεκριµένων αλγορίθµων. Εξοπλισµός και
λογισµικό για τον υπολογιστή διατίθενται για το σκοπό αυτό στο εµπόριο.
Άλλη εφαρµογή της οµιλίας είναι η χρήση της µέσα σε κείµενα. Πολλοί επεξεργαστές
κειµένου υποστηρίζουν την πρόσθεση εικόνων ή ήχων. Επίσης µηνύµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου µπορούν να περιλαµβάνουν µαγνητοφωνηµένα µηνύµατα από τον χρήστη.
Τα βοηθήµατα επιθεώρησης οθόνης (screen review utilities) για τυφλά άτοµα µπορούν να
συνθέσουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται πάνω στην οθόνη σαν οµιλία
(synthesized speech) ή σε ανανεώσιµη (refreshable) οθόνη Braille. Καλούνται επίσης
βοηθήµατα πρόσβασης τυφλών ή αναγνώστες οθόνης (screen readers). Τα γραφικά
µπορούν να µεταφραστούν µόνο αν υπάρχει εναλλακτικό κείµενο που περιγράφει το
περιεχόµενο των εικόνων. Μερικά τέτοια βοηθήµατα περιγράφονται παρακάτω.
IBM Home Page Reader Version 2.5 για Windows
Το Home Page Reader (HPR) βοηθάει την πρόσβαση στο Internet για τυφλούς και άτοµα
µε προβλήµατα όρασης. Το Home Page Reader διαβάζει πληροφορίες που εµφανίζονται
στην οθόνη του υπολογιστή, συνδυάζοντας τις πληροφορίες των λογισµικών IBM's
ViaVoicetm Outloud text-to-speech, SAPI-compliant speech synthesizer και Netscape®
Navigator®. Το πρόγραµµα αποδίδει µε φωνή όλες τις πληροφορίες της οθόνης, όπως
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περιγραφές γραφικών και κείµενο σε στήλες , πίνακες και πεδία εισαγωγής δεδοµένων. Ο
χρήστης απλά αλληλεπιδρά µε τον υπολογιστή χρησιµοποιώντας ένα βασικό αριθµητικό
πληκτρολόγιο σε περιβάλλον Windows.
∆υνατότητες:
Πρόσβαση σε κατανοητές πληροφορίες:
Το Home Page Reader µε φωνή δίνει πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τη γραφική διεπαφή
των ιστοσελίδων, συµπεριλαµβανοµένων πινάκων, πλαισίων, φορµών καθώς επίσης και
εναλλακτικό κείµενο για την περιγραφή εικόνων. Η πλήρης εµβέλεια πληροφοριών
ιστοσελίδας δίνεται σε λογικό, καθαρό και κατανοητό τρόπο. Το Home Page Reader δίνει
µε φωνή πληροφορίες σύνδεσης (link information) ή περιγραφικό κείµενο για εικόνες,
σχέδια κλπ. Επιπλέον, το προϊόν δίνει µε φωνή πληροφορίες HTML 4.0 που δίνονται από
συντάκτες ιστοσελίδων, που περιλαµβάνουν πληροφορίες όπως περιλήψεις και λεζάντες
πινάκων.
Ο χρήστης µπορεί να κάνει πλοήγηση και να διαβάσει πολύπλοκους πίνακες. Σε
περίπτωση πινάκων, ο χρήστης µπορεί να διαβάσει γραµµές, στήλες και συγκεκριµένα
πεδία.
Πλοήγηση µε απλό αριθµητικό πληκτρολόγιο:
Χρησιµοποιώντας ως διεπαφή το αριθµητικό πληκτρολόγιο, ο χρήστης µπορεί µε το Home
Page Reader να κινείται από τη µια ιστοσελίδα στην άλλη και να χειρίζεται διάφορα
στοιχεία των σελίδων όπως εικόνες και σχετικά κείµενα, φόρµες, απλό κείµενο και
πλαίσια. ο χρήστης µπορεί να επιλέξει βοήθεια και στη συνέχεια πατώντας κάθε
συνδυασµό πλήκτρων να ακούσει περιγραφή της χρήσης του.
Ανάγνωση πληροφοριών γρήγορα και εύκολα:
Το Home Page Reader χρησιµοποιεί αντρική φωνή για ανάγνωση κειµένου και γυναικεία
φωνή για ανάγνωση συνδέσεων (link). Επίσης υπάρχει µια λειτουργία µε την οποία ο
χρήστης µπορεί να ελέγξει γρήγορα ιστοσελίδες για εντοπισµό πληροφοριών. Οι χρήστες
µπορούν εύκολα να βρουν πληροφορίες σχετικά µε την ιστοσελίδα χρησιµοποιώντας την
περίληψη ή την εντολή «Πού βρίσκοµαι;». Αυτό δίνει αµέσως τον αριθµό και θέση ων
στοιχείων στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
Ανάγνωση ιστοσελίδων σε διάφορες γλώσσες:
Το πρόγραµµα διατίθεται στις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά,
Ισπανικά και Ιταλικά. ∆ε διατίθεται στα ελληνικά.
Συνεχής βοήθεια:
Ο χρήστης µπορεί να έχει βοήθεια σχετικά µε το πρόγραµµα εύκολα κι όποια στιγµή το
θελήσει.
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Απαιτήσεις συστήµατος:
Επεξεργαστής Intel Pentium® 166 MHz.
32 MB RAM για Microsoft ®Windows ® 95 ή 98, 64 MB RAM για Windows NT ®.
14 MB διαθέσιµο χώρο στον σκληρό δίσκο. Σηµείωση: Χρειάζονται επιπλέον 28 MB αν
γίνει εγκατάσταση του Netscape Communicator.
Γραφικά: SVGA (640 X 480, 256 colors).
Μodem: 28.8 KBPS – Συµβατό µε Microsoft Windows.
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Κάρτα ήχου: 16-bit – συµβατό µε Microsoft Windows.
CD ROM drive: Quad-speed – συµβατό µε Microsoft Windows.
PC-αριθµητικό πληκτρολόγιο ενσωµατωµένο ή όχι στο πληκτρολόγιο.
Κατασκευαστής/ Ενδεικτική τιµή: Το πρόγραµµα διατίθεται από την ΙΒΜ µε προτεινόµενη τιµή $149.00

INTELLITALK
Το IntelliTalk είναι λογισµικό για συγγραφή κειµένων και επικοινωνία µε έξοδο φωνής.
Το πρόγραµµα «διαβάζει» το κείµενο καθώς αυτό πληκτρολογείται, µπορεί να «διαβάσει»
µε φωνή κάποιο µέρος του κειµένου που έχει πληκτρολογηθεί, να αποθηκεύση και να
εκτυπώσει το κείµενο. Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε το IntelliKeys και το
IntelliKeys Overlay Maker για επικοινωνία µε φωνή.
Η έκδοση για Macintosh δίνει τη δυνατότητα στο χρήση να τον επιλέξει από φωνές
MacinTalk και διατίθεται µε ενσωµατωµένο επεξεργαστή προφοράς. Η έκδοση για
Microsoft Windows λειτουργεί µε κάρτα ήχου συµβατή µε windows.
Ενδεικτική τιµή: 40 EURO
Κατασκευαστής:
IntelliTools, Inc.
55 Leveroni Court, Suite 9
Novato, CA 94949
(800) 899-6687
(415) 382-5950 Fax
info@intellitools.com
http://www.intellitools.com

AURORA 2.0 FOR WINDOWS
Το πρόγραµµα Aurora των Windows είναι πρόγραµµα πρόβλεψης λέξεων και
επικοινωνίας για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες. Με την πολλαπλή πρόβλεψη λέξεων
(Multiple Word Prediction) ο χρήστης µπορεί να εισάγει µία, δύο τρεις ή περισσότερες
λέξεις µε το πάτηµα µόνο ενός πλήκτρου. Επίσης το πρόγραµµα εφαρµόζει γραµµατικούς
κανόνες για την µείωση των λαθών στο κείµενο. Το πρόγραµµα ξεκινά µε ένα λεξιλόγιο
περίπου 190,000 λέξεων και µπορούν να προστεθούν όσες λέξεις επιπλέον θέλει ο
χρήστης. Επικοινωνία µπορεί να επιτευχθεί µε την επιλογή οµιλίας (Talk feature), η οποία
επιτρέπει στον χρήστη να συνθέσει φωνητικά µηνύµατα όποια στιγµή θέλει. Η έξοδος
φωνητικών µηνυµάτων παρέχεται µε τα πιο γνωστά προγράµµατα όπως Aurora Realvoice,
CarryCom, Multivoice Dectalk, Textassist, PC RealVoice, και το Soundblaster Monolog
για Windows. Το πρόγραµµα Aurora για Windows απαιτεί 80386 CPU, Windows µε 8 MB
RAM, και 20 MB χώρο στο δίσκο και µπορεί να λειτουργήσει µε Windows 3.1 και
Windows 95.
Ενδεικτική Τιµή: 195-466 EURO
Κατασκευαστής:
Aurora Systems, Inc.
2647 Kingsway
Vancouver, BC V5R 5H4
CANADA
(604) 436-2694
(800) 361-8255
(604) 436-2695 Fax
aurora@cyberstore.ca

http://www.djtech.com/Aurora/
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TEXTHELP!
Το texHELP! είναι πρόγραµµα υποστήριξης λεξιλογίου σχεδιασµένο για χρήστες
υπολογιστή µε δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες µάθησης. Το πρόγραµµα δίνει έξοδο µε φωνή
καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί κάθε γράµµα, λέξη ή πρόταση ή επιλεγµένα κοµµάτια
κειµένου. Έχει διορθωτή κειµένου µε φωνή και λεξικό συνωνύµων για επιλογή από
παρόµοιες λέξεις. Επίσης µε το textHELP! δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης συντοµεύσεων,
αυτόµατη διόρθωση λαθών, δυνατότητα µεγέθυνσης της οθόνης για άτοµα µε προβλήµατα
όρασης και δυνατότητα ανάγνωσης κειµένου σε κάθε εφαρµογή Windows.
Απαιτήσεις συστήµατος: 16 MB σκληρός δίσκος και 8 ή 16 bit SoundBlaster συµβατή
κάρτα ήχου. Οι χρήστες Windows 3.1 χρειάζονται 486/25 MHz επεξεργαστή µε 6 MB
RAM, και χρήστες Windows 95 πρέπει να διαθέτουν 486/66 MHz επεξεργαστή µε 8 MB
RAM.
Ενδεικτική τιµή: 189 EURO
Κατασκευαστής:
Lorien Systems Ltd.
Enkalon Business Centre
25 Randalstown Road
Antrim, BT41 4LJ
N. IRELAND
(+44) 1849 428105
(+44) 1849 428574 Fax
info@loriens.com
http://www.loriens.com

Έξοδος δεδοµένων µε φωνή
HANDY SPEECH COMMUNICATION AID
Το Handy Speech Communication Aid είναι ένα ηλεκτρονικό πρόγραµµα επικοινωνίας
που απαιτεί µόνο βασικές γνώσεις ανάγνωσης και χρησιµοποιεί έξοδο πληροφοριών µε
φωνή (voice output). Το σύστηµα αποτελείται από τρία µέρη: λογισµικό για IBM PC ή
συµβατό, σύνθεση φωνής, και έναν υπολογιστή. Το λογισµικό µπορεί να προσαρµοστεί σε
κάθε χρήστη µε σύνταξη κειµένου στην οθόνη. Άλλες ευκολίες περιλαµβάνουν πρόβλεψη
λέξεων, «σάρωση ανά περιοχές» ("scanning by blocks"), και κωδικοποίηση γραµµάτων
σχεδιασµένα έτσι ώστε να αυξάνουν την ταχύτητα επικοινωνίας για χρήστες µε κινητικά
προβλήµατα, προβλήµατα όρασης ή προβλήµατα ανάγνωσης. Στο σύστηµα η πρόσβαση
γίνεται µέσω πληκτρολογίου, ποντικιού, joystick, ή µε κάθε µονό διακόπτη.
∆ιατίθεται σε Αγγλική και Ισπανική έκδοση. ∆εν υπάρχει στα ελληνικά.
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Ενδεικτική τιµή: $300.00 - $2,500.00
Το ολοκληρωµένο σύστηµα µε την
σύνθεση φωνής CCT στοιχίζει
$2,500. Για MultiVoice προστίθενται
επιπλέον $550.00. Το λογισµικό µόνο
στοιχίζει $300.00 και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε σύνθεση φωνής
CCT ή
MultiVoice. Η σύνθεση
φωνής CCT στοιχίζει $700.00. Το
σύστηµα µπορεί να ενοικιαστεί.

HANDY SPEECH COMMUNICATION AID

Κατασκευαστής:
Consultants for Communication
Technology
508 Bellevue Terrace
Pittsburgh, PA 15202
(412) 761-6062
(412) 761-7336 Fax
70272.1034@compuserve.com

Gus! Multimedia Speech System-Version 8
Ο χρήστης επιλέγει τα σύµβολα που αντιπροσωπεύουν τη λέξη (ή τη φράση) που
πρόκειται να «ειπωθεί» από τον υπολογιστή. Το πρόγραµµα στη συνέχεια θα εκφωνεί τη
λέξη (ή τη φράση) χρησιµοποιώντας είτε µαγνητοφωνηµένη οµιλία είτε σύνθεση οµιλίας
(που παράγεται από τον υπολογιστή. Κάθε σελίδα µπορεί να έχει µέχρι 72 κουµπιά και δεν
υπάρχει όριο στον αριθµό των σελίδων που µπορούν να προστεθούν. Περιλαµβάνει
πρόσβαση σάρωσης µε 1 και 2 διακόπτες. Ένα τετράγωνο µπορεί να εµφανίζει κείµενο,
ένα σύµβολο ή και τα δύο. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
•

Συνθετική οµιλία (περιλαµβάνεται ο synthesizer)

•

Μαγνητοφωνηµένη (ψηφιοποιηµένη) οµιλία

•

Εικόνες, φωτογραφίες ή κείµενο στα κουµπιά

•

∆ηµιουργία προτάσεων

•

Σελίδες σύνδεσης (Θέµατα /κατηγορίες)

•

Επιλογή µεταξύ 2 και 72 πλήκτρων ανά σελίδα

•

∆ηµιουργία απεριόριστου αριθµού σελίδων.

•

Τα πλήκτρα µπορούν να ξεκινήσουν άλλα προγράµµατα των Windows

•

Ευέλικτοι µέθοδοι σάρωσης (γραµµή/ στήλη, βήµα κλπ.)

•

Ακουστική σάρωση

•

Πρόσθεση ηχητικών εφφέ και µουσικής

Το πρόγραµµα διατίθεται σε 6 γλώσσες και διανέµεται σε 38 χώρες.
Περιλαµβάνει επίσης τα παρακάτω:
Gus! Talking Keyboard
Το Gus! Talking Keyboard είναι ένα πρόγραµµα µετατροπής κειµένου σεοµιλία που
συνδυάζει πληκτρολόγιο πάνω στην οθόνη µε καθαρή σύνθετη φωνή. Ο χρήστης αρκεί
µόνο να πληκτρολογήσει κάτι και το πρόγραµµα θα το εκφωνήσει. Προβλέπει την
τρέχουσα και την επόµενη λέξη για επιτάχυνση της εισόδου κειµένου. Περιλαµβάνει
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ανάλυση συντόµευσης (π.χ., "gm"="good morning") για επιπρόσθετη βοήθεια.
Περιλαµβάνει διορθωτή κειµένου και πρόσβαση µέσω σάρωσης µε διακόπτη. ∆εν
λειτουργεί µε ελληνικά.
Gus! Easy Talk
Το Gus! Easy Talk δίνει µία µέθοδο για τη δηµιουργία οµιλίας επιλέγοντας από µία λίστα
θεµάτων και φράσεων. Ο χρήστης µπορεί επίσης να δηµιουργήσει µία νέα φράση
πληκτρολογώντας απλά στη σχετική περιοχή.
Gus! Speak Clipboard
Το πρόγραµµα αυτό δίνει πρόσβαση σε έξοδο µε φωνή για κάθε εφαρµογή των Windows.
Ο χρήστης απλά επιλέγει µε το ποντίκι το κείµενο που θέλει να ακούσει, και στη συνέχεια
πατάει το κουµπί στο Gus! Speak Clipboard.
Gus! Talking Calculator
Με το πρόγραµµα αυτό ακούγονται οι αριθµοί καθώς επιλέγεται κάποιο πλήκτρο καθώς
επίσης και το αποτέλεσµα των πράξεων που εκτελούνται.
Gus! Symbol Set
Περιλαµβάνει µια πλήρη βιβλιοθήκη µε πάνω από 2.500+ επαγγελµατικά σύµβολα
επικοινωνίας. Κάθε σύµβολο είναι ένα διαφορετικό αρχείο bitmap (*.bmp) που µπορεί να
διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας κάθε πρόγραµµα γραφικών στα Windows.
Gus! Mouse - Switch Interface
Για χρήστες που χρησιµοποιούν σάρωση µε διακόπτη switch/scanning. Είναι ένα ποντίκι
συµβατό µε Windows και µε διεπαφή διακόπτη PC (1 ή 2 διακόπτες) σε µία µονάδα. Κάνει
και τις δύο δουλειές συγχρόνως και έτσι δεν απαιτείται η αγορά ακριβού «κουτιού
διεπιφάνειας διακόπτη» ( "switch interface box"). ∆ιατίθεται σε Serial και PS/2 εκδόσεις.
Ενδεικτική τιµή: $795 US
Κατασκευαστής:
Gus Communications, Inc.
1006 Lonetree Court
Bellingham, WA 98226-3167
Phone: 360-715-8580
Fax: 360-715-9633
Email: gus@gusinc.com

Συσκευές εξόδου µε αφή ή άλλα ερεθίσµατα (Tactile/haptic output systems)
Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές συσκευές οι οποίες µπορούν να
λειτουργήσουν διαµέσου της αντίληψης αισθητικών ερεθισµάτων. Συσκευές µε έξοδο
που µπορεί να γίνει αντιληπτή µε αφή που παράγουν ερεθίσµατα όπως κραδασµούς, µε
αέρα, ηλεκτρισµό ή νευροµυϊκό ερέθισµα (FMS) [Shimoga, 1993]). Τα ερεθίσµατα αέρα
µπορούν να προέλθουν από ακροφύσια (air jets), δακτυλίδια αέρα (air rings) ή συσκευές
µε κενό αέρα (air pockets). Ερεθίσµατα κραδασµών παράγονται από δονήσεις που γίνονται
από στρογγυλεµένες ακίδες (blunt pins), πηνία φωνής (voice coils), ή πιεζοηλεκτρικούς
κρυστάλλους.
Τα ερεθίσµατα µε ηλεκτρισµό παράγονται µε µικρά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται
συνήθως στα δάκτυλα του χρήστη. Στην περίπτωση του ηλεκτροµυϊκού ερεθισµού
(Functional neuromuscular stimulation- FMS), το ερέθισµα παρέχεται απευθείας στο
νευροµυϊκό σύστηµα του χρήστη.
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Τερµατικά ALVA BRAILLE
Τα τερµατικά Braille ALVA Braille είναι ηλεκτρονικές οθόνες Braille για χρήση µε
Windows 95, Windows 3.1, Windows NT, MS DOS, IBM OS/2, και υπολογιστές Unix.
∆ιατίθενται τέσσερα µοντέλα από τα οποία τα δύο είναι φορητά. Το κάθε µοντέλο
περιλαµβάνει οκτώ κελιά µε τελείες Braille, παράθυρα ανάγνωσης 20, 40, ή 80 στηλών,
τρία τµήµατα κατάστασης για παρακολούθηση της θέσης του κέρσορα, ενσωµατωµένη
παράλληλη θύρα για εκτυπωτή, µετάφραση Braille Grade II µε AutoBraille από την
KANSYS.
Ενδεικτική τιµή: 3795,2511395,25 EURO
Κατασκευαστής:
HumanWare, Inc.
6245 King Road
Loomis, CA 95650
(800) 722-3393
(630) 620-0722
(916) 652-7296 Fax
info@humanware.com
http://www.humanware.com
ftp://ftp.humanware.com

Τερµατικά ALVA BRAILLE
Εκτυπωτής BRAILLE BLAZER
Φορητός εκτυπωτής Braille για άτοµα χωρίς εµπειρία σε χρήση υπολογιστών. Υπάρχουν
τέσσερις τρόποι λειτουργίας: εκτύπωση σε απλό χαρτί, εκτύπωση σε χαρτί Braille σε όλα
τα µεγέθη, εκτύπωση ετικετών και σηµάτων σε ελαφρύ πολυµερές και εκτύπωση φύλλων
εργασίας (spreadsheets) και οθονών υπολογιστή. Το ελάχιστο πλάτος χαρτιού είναι 1 ίντσα
και το µέγιστο 10. ∆ιατίθεται και θήκη για µεταφορά µε 47,5 EURO.
Ενδεικτική τιµή: 1610 EURO
Κατασκευαστής:
Blazie Engineering
105 East Jarrettsville Road
Forest Hill, MD 21050
(410) 893-9333
(410) 836-5040 Fax
info@blazie.com
http://www.blazie.com/
(410) 893-8944 BBS

Φορητός εκτυπωτής BRAILLE BLAZER
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Οθόνη BRAILLE TOP
Η Braille Top είναι οθόνη Braille σχεδιασµένη ειδικά για χρήση µε φορητό υπολογιστή.
Είναι εξοπλισµένη µε 40 στοιχεία ανάγνωσης και 4 µονάδες κατάστασης. Υπάρχουν 8
πλήκτρα λειτουργιών και δύο πλήκτρα ανάγνωσης και κάθε στοιχείο ανάγνωσης έχει
επίσης έλεγχο του κέρσορα.
Λειτουργεί σε περιβάλλον DOS, Windows 3.x, και Windows 95 και 98. Μπορεί να
λειτουργήσει για 6 ώρες. Τρέχει µε Jaws για Windows.
Μέγεθος: 32.4 x 31 x 3.2 cm
Βάρος: 2.2 kg
Ενδεικτική τιµή: 5415 EURO
Κατασκευαστής:
Handy Tech Elektronik GmbH
BrunnenstraBe 10
D-72160 Horb,
GERMANY
49 7451/5546-0
49 7451/4864 Fax
100350.3564@Compuserve.com
http://www.handytech.de

Οθόνες BRAILLE WINDOW
Οι οθόνες Braille Window είναι ανανεώσιµες οθόνες Braille µε πρόσβαση σε Windows
98, 95 ή 3.x. ∆ιατίθενται σε δύο µοντέλα: φορητή µε 45 πεδία, µε µπαταρία και µη φορητή
µε 85 πεδία. Πέντε πεδία περιλαµβάνουν πληροφορίες κατάστασης, ενώ έξι
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα Braille επιτρέπουν την ανάθεση µακροεντολών για
λειτουργίες που σε άλλη περίπτωση θα χρειαζόταν το πάτηµα πολλών πλήκτρων.
Χρειάζεται υπολογιστής σε περιβάλλον Windows 98, 95 ή 3.x.
Ενδεικτική τιµή: 5125-9970 EURO
Κατασκευστής:
HumanWare, Inc.
6245 King Road
Loomis, CA 95650
(800) 722-3393
(630) 620-0722
(916) 652-7296 Fax
info@humanware.com
http://www.humanware.com
ftp://ftp.humanware.com

Πρόγραµµα αυτόµατης πρόσβασης στην οθόνη AUTOMATIC SCREEN ACCESS FOR
WINDOWS (ASAW)
Το πρόγραµµα αυτόµατης πρόσβασης στην οθόνη ASAW εκφωνεί το κείµενο στον
χρήστη ανάλογα µε το πόσο γρήγορη είναι η ανταπόκριση του συστήµατος στις εντολές
του. Το πρόγραµµα καταγράφει το τι υπάρχει πάνω στην οθόνη και στη συνέχεια το
συγκρίνει µε τη δραστηριότητα στην οθόνη και αναγγέλλει οποιεσδήποτε αλλαγές στον
χρήστη. Επίσης υπάρχει η επιλογή να ενηµερωθεί ο χρήστης για οτιδήποτε υπάρχει πάνω
στην οθόνη οποιαδήποτε στιγµή.
Με το αριθµητικό πληκτρολόγιο στην δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου, ο χρήστης µπορεί
να έχει πρόσβαση στα περιεχόµενα της οθόνης.
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Το πρόγραµµα ASAW λειτoυργεί µε Windows 3.1, Windows for Workgroups, και
Windows 95. Το πρόγραµµα χρειάζεται περίπου 500K RAM, αλλά για το MicroTalk
χρειάζονται τουλάχιστον 4 megabytes RAM για Windows 3.1 και Windows for
Workgroups και τουλάχιστον 8 megabytes RAM για Windows 95.
Κατασκευαστής:
MicroTalk Software
721 Olive St.
Texarkana, TX 75501
(903) 792-2570
Modem (903) 832-3722
(903) 792-5140 Fax
http://www.screenaccess.com

Πρόγραµµα αναγνώρισης τυπωµένων χαρακτήρων BOOKWISE 3.0
Το BookWise 3.0 είναι πρόγραµµα ανάγνωσης και εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα "σαρώνει"
τυπωµένα κείµενα, αναγνωρίζει τους χαρακτήρες και αυτόµατα εµφανίζει το κείµενο στην
οθόνη του υπολογιστή και το εκφωνεί µε συνθετική οµιλία.. Το. Οι λέξεις ή φράσεις που
εκφωνούνται τονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή καθώς διαβάζονται µε συνθετική
φωνή.
Ο χρήστης µπορεί επίσης ανά πάσα στιγµή να ακούσει και να δει ορισµούς λέξεων ή να τις
ακούσει συλλαβή προς συλλαβή..
Απαιτείται υπολογιστής IBM PC 286 ή µεγαλύτερος και συµβατά, 8MB RAM, 20 MB
χώρος στο σκληρό δίσκο, και Windows 3.1 ή πιο πρόσφατα.
Ενδεικτική τιµή: 470-5215,5 EURO
Κατασκευαστής:
Xerox Imaging Systems, Inc.
9 Centennial Drive
Peabody, MA 01960
(800) 421-7323, (508) 977-2000
(508) 977-2437 Fax
http://www.adaptiveproducts.com

INTELLITALK
Το IntelliTalk είναι λογισµικό για γραφή και επικοινωνία µε έξοδο φωνής. Το πρόγραµµα
εκφωνεί το κείµενο καθώς πληκτρολογείται, µπορεί να επαναλαµβάνει τµήµατα κειµένου,
αλλάζει το µέγεθος των γραµµάτων, αποθηκεύει το κείµενο και εκτυπώνει. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε τα προγράµµατα IntelliKeys και IntelliKeys Overlay Maker για
επικοινωνία µε φωνή.
Η έκδοση για Macintosh δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει από φωνές
MacinTalk και έχει ενσωµατωµένο επεξεργαστή προφοράς. Η έκδοση για Microsoft
Windows λειτουργεί µε κάρτα ήχου συµβατή µε windows. ∆ιατίθεται και Ισπανική έκδοση
για τον Macintosh
Ενδεικτική τιµή: 38 EURO
Κατασκευαστής:
IntelliTools, Inc.
55 Leveroni Court, Suite 9
Novato, CA 94949
(800) 899-6687
(415) 382-5950 Fax
info@intellitools.com
http://www.intellitools.com
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PROTALK32 FOR WINDOWS
Το Protalk32 για Windows είναι πρόγραµµα ανάγνωσης 32 bit για µετατροπή κειµένου σε
οµιλία και/ ή έξοδο braille για Microsoft Windows. Το Protalk είναι συµβατό µε τις
περισσότερες εφαρµογές.
∆ιατίθεται σε δύο εκδόσεις: Protalk32 για Windows 95 (945 EURO) και Protalk32 για
Windows NT 3.51/4.0 (2370 EURO).
Ενδεικτική τιµή: 945-2370 EURO
Κατασκευαστής:
Biolink Computer Research and Development, LTD
Suite 305 - 140 West 15th Street
North Vancouver, BC V7M 1R6
CANADA
(604) 984-4099
(604) 985-8493 Fax
72604.367@compuserve.com
http://biz.bctel.net/biolink
(604) 985-8431 BBS

SCREENPOWER για WINDOWS 95 ACCESS
Το ScreenPower για Windows δίνει πρόσβαση σε προγράµµατα που τρέχουν µε Microsoft
Windows. Χρησιµοποιείται braille και/ή φωνή για πλοήγηση µεταξύ οθονών µε γραφικά.
Η λειτουργία διερεύνησης οδηγεί το χρήστη µέσα από την ελεύθερη διάταξη των
Windows στο να βρει και να χρησιµοποιήσει κάθε λειτουργία µέσω του αριθµητικού
πληκτρολογίου και της οθόνης braille και ενηµερώνει το χρήστη για κάθε αλλαγή στην
οθόνη. Χρησιµοποιώντας τα Optical Sensor Pointers της INKA, DM80, ή το David ή τη
λωρίδα πλοήγησης του κέρσορα του PowerBraille 40, η οθόνη braille λειτουργεί και σαν
ποντίκι µε λειτουργίες επιλογής και µετακίνησης πάνω στην οθόνη (drag).
Ενδεικτική τιµή: 1135 EURO
Κατασκευαστής:
TeleSensory Corporation - Blindness Division
520 Almanor Ave.
Sunnyvale, CA 94086
(408) 616-8700
(408) 616-8700 TT
(408) 616-8718 Fax
info@telesensory.com
http://www.telesensory.com

SLIMWARE WINDOW BRIDGE
Το Window Bridge είναι πρόγραµµα πρόσβασης στην οθόνη για υπολογιστή IBM και
συµβατό µε Microsoft Windows ή DOS. Το πρόγραµµα ανιχνεύει αυτόµατα τα µενού,
διαβάζει αυτόµατα παράθυρα διαλόγων και επίσης περιλαµβάνει 10 παράθυρα που
µπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη για ρυθµίσεις του λογισµικού, καθώς και
δυνατότητα ρυθµίσεων µακροεντολών. Το πληκτρολόγιο µπορεί να διαµορφωθεί για
µονόχειρες. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ποντίκι ή οθόνη αφής, έξοδος µε Braille ή
οµιλία.
Το πρόγραµµα λειτουργεί σε υπολογιστές συµβατούς µε IBM µε Microsoft Windows. Το
Window Bridge υποστηρίζει σύνθεση οµιλίας, κάρτες ήχου, οθόνες braille.
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Ενδεικτική τιµή: 660 EURO
Κατασκευαστής:
Syntha-Voice Computers Inc.
800 Queenston Rd. #304
Stoney Creek, ON L8G 1A7
(905) 662-0565
(800) 263-4540
(905) 662-0568 Fax
help@synthavoice.on.ca
http://www.synthavoice.on.ca
ftp://ftp.synthavoice.on.ca
(905) 662-0569 BBS
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Παράρτηµα III: Ενδεικτικά παραδείγµατα
προσβάσιµων εφαρµογών πλοήγησης στον
Παγκόσµιο Ιστό
BrailleSurf
Το Σχήµα 1 παρουσιάζει ένα ενδεικτικό στιγµιότυπο από τη χρήση της εφαρµογής
BrailleSurf45 για χρήστες µε αναπηρίες όρασης.

Σχήµα 1: Στιγµιότυπο της εφαρµογής πλοήγησης BrailleSurf

Αφού ανακτηθεί ένα αρχείο από τον Παγκόσµιο Ιστό (ή τον τοπικό δίσκο, κατά
περίπτωση), το BrailleSurf την αναλύει και δηµιουργεί µια αναπαράσταση της
περιεχόµενης πληροφορίας, η οποία είναι διαθέσιµη στο χρήστη σε τρεις διαφορετικές
µορφές:
•

απλό κείµενο (χωρίς εικόνες)

•

µόνο σύνδεσµοι

•

επικεφαλίδες και σύνδεσµοι

Για την ανάλυση των HTML σελίδων χρησιµοποιούνται τεχνικές φιλτραρίσµατος
αναδιαµόρφωσης, παραδείγµατα των οποίων περιέχει ο Πίνακας 50.
Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα, η αναδιαµόρφωση των σελίδων από το BrailleSurf
αφορά κατά κύριο λόγο την εισαγωγή νέων στοιχείων, ή την αντικατάσταση υπαρχόντων,
ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στην κατανόηση του κειµένου όταν αυτό παρουσιάζεται
ακουστικά (µέσω σύνθεσης φωνής) ή απτικά (µέσω συσκευής Braille).

45

BrailleSurf¨:http://www.snv.jussieu.fr/inova/bs4/uk/
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Πίνακας 50: Τεχνικές φιλτραρίσµατος και αναδιαµόρφωσης στο BrailleSurf.
HTML στοιχεία
Κείµενο
Κεφαλίδες
Ετικέτες, Σύνδεσµοι
Απεικονίσεις

Πίνακες
Πλαίσια
Φόρµες

Μετατροπές
Συντόµευση Braille
Φωνητικές τιµές για την προφορά των ακρώνυµων
Πρόθεµα για συσκευή παρουσίασης Braille (πχ., "[H1]")
Εισαγωγή επισηµάνσεων προσωδίας ή φωνητική ένδειξη για έξοδο οµιλίας
Αγκύλη για συσκευή παρουσίασης Braille
Πρόθεµα για έξοδο φωνής (πχ., "Link BrailleNet")
Αρίθµηση των συνδέσµων
Εισαγωγή ένδειξης απεικόνισης (πχ., "IMG 1")
Εισαγωγή λεζάντας µε κείµενο
Εισαγωγή ετικέτας που επιτρέπει την παράκαµψη της απεικόνισης
Έάν η απεικόνιση έχει ένα συνδεδεµένο µε αυτή σύνδεσµο, άλλα όχι
εναλλακτικό κείµενο, εισαγωγή της διεύθυνσης URL ως σύνδεσµο
Εισαγωγή ένδειξης πίνακα (πχ., "Table with links")
Εισαγωγή λεζάντας µε κείµενο
Εισαγωγή ετικέτας που επιτρέπει την παράκαµψή του
∆ηµιουργία ενός καταλόγου µε συνδέσµους που αντιστοιχούν στα πλαίσια
Πρόθεµα για έξοδο φωνής (πχ., "Frame Menu")
Εισαγωγή ένδειξης φόρµας (πχ., "Form with 3 objects")
Εισαγωγή λεζάντας µε κείµενο
Εισαγωγή ετικέτας που επιτρέπει την παράκαµψη της φόρµας

BrookesTalk
Το BrookesTalk46 (Zajicek, Powell and Reeves, 1998a) είναι µια εφαρµογή πλοήγησης
στον Παγκόσµιο Ιστό η οποία αναπτύχθηκε στο Oxford Brookes University (βλέπε Σχήµα
2) και αποσκοπεί στην παροχή προσβασιµότητας σε τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα
όρασης, κάνοντας χρήση αποκλειστικά των πλήκτρων ειδικών λειτουργιών (function keys)
του πληκτρολογίου.
Επιπρόσθετα της δυνατότητας χειρισµού της εφαρµογής αποκλειστικά από το
πληκτρολόγιο, η εφαρµογή BrookesTalk υποστηρίζει τα εξής χαρακτηριστικά
προσβασιµότητας: (α) ένα προσαρµόσιµο παράθυρο κειµένου, στο οποίο εµφανίζονται
πληροφορίες και µηνύµατα για άτοµα µε µερική όραση σε συνδυασµό µε ένα κλασσικό
παράθυρο πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό, για διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ
τυφλών και βλεπόντων, (β) σύνθεση φωνής, και (γ) διαφορετικές περιληπτικές θεάσεις της
εκάστοτε HTML σελίδας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία κατηγορία τεχνικών εξασφάλισης
προσβασιµότητας που υποστηρίζονται από το BrookesTalk, δηλαδή η εξαγωγή
περιληπτικών περιγραφών της σελίδας. Συγκεκριµένα, οι σχετικές λειτουργίες της
εφαρµογής µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως (Zajicek, Powell and Reeves,
1998b):

46

•

κατάλογος επικεφαλίδων σελίδας

•

κατάλογος συνδέσµων σελίδας

•

κατάλογος λέξεων-κλειδιών σελίδας (οι λέξεις-κλειδιά εξάγονται αυτόµατα από την
εφαρµογή)

BrookesTalk: http://www.brookes.ac.uk/schools/cms/research/speech/aboutBrookesTalk.htm
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•

σύντοµη περιγραφή σελίδας, περιλαµβανοµένων του αριθµού λέξεων, συνδέσµων,
επικεφαλίδων, λέξεων-κλειδιών, και "µετα-λέξεων- κλειδιών"47

•

περίληψη σελίδας, αποτελούµενη από τις κύριες προτάσεις της σελίδας (οι κύριες
προτάσεις εξάγονται αυτόµατα από την εφαρµογή)

Σχήµα 2: Στιγµιότυπο της εφαρµογής πλοήγησης BrookesTalk

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την αυτόµατη εξαγωγή λέξεων-κλειδιών από τη σελίδα,
καθώς και την ανεύρεση των κύριων προτάσεων, το BrookesTalk χρησιµοποιεί ειδικές
τεχνικές γλωσσολογικής επεξεργασίας του κειµένου.
Επιπρόσθετα των παραπάνω λειτουργιών, το BrookesTalk διευκολύνει επίσης την
αναζήτηση στον Παγκόσµιο Ιστό, επιτρέποντας στο χρήστη να επιλέξει από έναν
κατάλογο "µηχανών αναζήτησης", και στη συνέχεια αποθηκεύει τα αποτελέσµατα της
αναζήτησης έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα
πλοήγησης σε αυτά.
Συµπερασµατικά, το BrookesTalk είναι µια εφαρµογή πλοήγησης που χρησιµοποιεί
κλασικές τεχνικές αλληλεπίδρασης για την υποστήριξη ατόµων µε αναπηρίες. Επιπλέον
των τεχνικών αυτών, χρησιµοποιεί µεθόδους αυτόµατης εξαγωγής πληροφορίας από τη
σελίδα για την έµµεση υποστήριξη της πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι
δραστηριότητες αξιολόγησης που έχουν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της ανάπτυξης του
BrookesTalk παρέχουν ενδείξεις ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση που ακολουθείται είναι
επωφελής για τυφλά άτοµα µε κάποια εµπειρία στη χρήστη υπολογιστών και βοηθηµάτων
πρόσβασης (Zajicek, Powell and Reeves, 1999).

47

Οι "µετα – λέξεις-κλειδιά" (meta keywords) χρησιµοποιούνται για την απόδοση λέξεων κλειδιών σε
HTML σελίδες, οι οποίες χρησιµοποιούνται κατά την αυτοµατοποιηµένη αναζήτηση και κατηγοριοποίηση
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HomePage Reader
Το σύστηµα HomePage Reader48 (HPR) είναι µια εφαρµογή πλοήγησης στον Παγκόσµιο
Ιστό η οποία αναπτύχθηκε από την IBM (βλέπε Σχήµα 3). Αποσκοπεί στην παροχή
πρόσβασης σε τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα όρασης µε τη χρήση του
πληκτρολογίου. Από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του HomePage Reader είναι η
δυνατότητα αλληλεπίδρασης µέσω της αποκλειστικής χρήσης του αριθµητικού
πληκτρολογίου (numeric keypad). Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρία, το
χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να επιταχύνει σηµαντικά την πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό
από τυφλούς χρήστες. Επίσης, η εφαρµογή παρέχει πλήκτρα συντοµεύσεων για το σύνολο
της λειτουργικότητας που υποστηρίζει, τα οποία όµως δεν είναι συµβατά µε αυτά που
χρησιµοποιούν άλλες εφαρµογές των Windows, οπότε ο χρήστης πρέπει να εξοικειωθεί µε
ένα διαφορετικό σύνολο συνδυασµών πλήκτρων.
Το σύστηµα του HomePage Reader, επικοινωνεί απευθείας µε το συνθέτη φωνής, όπως
και όλες σχεδόν οι προσβάσιµες εφαρµογές πλοήγησης της κατηγορίας, ώστε να µπορεί ο
χρήστης να το χρησιµοποιήσει χωρίς αναγνώστη οθόνης (screen reader). Θα πρέπει να
σηµειωθεί επίσης ότι είναι ίσως η µόνη εφαρµογή που συνοδεύεται από πρόγραµµα
εγκατάστασης για τυφλό χρήστη όπου µέσω µαγνητοφωνηµένων µηνυµάτων
καθοδήγησης ο χρήστης πραγµατοποιεί τις κατάλληλες επιλογές για τον καθορισµό
παραµέτρων κατά την εγκατάσταση.

Σχήµα 3: Στιγµιότυπο της εφαρµογής πλοήγησης Home Page Reader

Το σύστηµα HomePage Reader χρησιµοποιεί την εφαρµογή πλοήγησης Nestscape
Navigator για την επικοινωνία του µε τον Παγκόσµιο Ιστό. Το περιεχόµενο των HTML
σελίδων παρουσιάζεται στο χρήστη σε µορφή κειµένου (text format) και όλα τα ενεργά
αντικείµενα της ιστοσελίδας, όπως σύνδεσµοι και πεδία φορµών, παρουσιάζονται στο
χρήστη σε µία χωριστή λίστα. Στην περίπτωση που µια HTML σελίδα αποτελείται από
περισσότερα του ενός πλαίσια (frames), αυτά παρουσιάζονται ως σύνδεσµοι και το
48

Home Page Reader: http://www-3.ibm.com/able/solution_offerings/hpr.html
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περιεχόµενο κάθε πλαισίου φορτώνεται µόνον όταν ο χρήστης επιλέξει τον αντίστοιχο
σύνδεσµο από τη λίστα ενεργών αντικειµένων. Τα πλαίσια δηλαδή αντιµετωπίζονται σαν
ξεχωριστές HTML σελίδες.
Όσον αφορά τους πίνακες, αυτοί αναδιαµορφώνονται από το HomePage Reader και τα
κελιά τους παρουσιάζονται σαν χωριστά αντικείµενα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
πλοηγηθεί στα κελιά χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, µέσω των οποίων µπορεί
να µεταβεί σε οποιοδήποτε κελί ενός πίνακα, στην αρχή µιας γραµµής, στην κορυφή µιας
στήλης, κλπ. Τέλος ο HomePage Reader παρουσιάζει στο χρήστη συνοπτικές πληροφορίες
σχετικά µε τη δοµή ενός πίνακα, καθώς και την τρέχουσα θέση του δείκτη µέσα σε αυτόν.
Συµπερασµατικά, το HomePage Reader είναι µια εφαρµογή πλοήγησης που χρησιµοποιεί
κλασσικές τεχνικές αλληλεπίδρασης για την υποστήριξη ατόµων µε προβλήµατα όρασης,
παρέχει στο χρήστη αντίστοιχη λειτουργικότητα µε αυτήν µιας κλασσικής εφαρµογής
πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό, αλλά διαφέρει από άλλες εφαρµογές στον τρόπο χρήσης
του πληκτρολογίου και ειδικότερα του αριθµητικού πληκτρολογίου για την εισαγωγή
εντολών πλοήγησης.
MultiWeb
Το MultiWeb49 είναι µια εφαρµογή πλοήγησης που αποσκοπεί στην παροχή πρόσβασης σε
διάφορες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία. Συγκεκριµένα το MultiWeb (βλέπε Σχήµα 4)
απευθύνεται σε τυφλούς χρήστες και σε χρήστες µε ελαφρύτερα προβλήµατα όρασης,
καθώς και άτοµα µε κινητικά προβλήµατα που µπορούν να χειριστούν δυαδικούς
διακόπτες (binary switches) για την αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή. Το MultiWeb
αναπτύχθηκε από την ερευνητική οµάδα Disability Access Research Team στο
Πανεπιστήµιο του Deakin στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Σχήµα 4: Στιγµιότυπο της εφαρµογής πλοήγησης MultiWeb

49

MultiWeb: http://www.deakin.edu.au/infosys/multiweb/mwIndex.htm
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Η εφαρµογή δεν υποστηρίζει την ανάγνωση ιστοσελίδων που περιέχουν πλαίσια (frames)
ή δυναµικό περιεχόµενο τύπου Javascript και Java, ενώ υποστηρίζει video και ήχους.
Παρέχει τις επιλογές που υπάρχουν στις περισσότερες εφαρµογές του είδους καθώς και
ορισµένα ειδικά χαρακτηριστικά προκειµένου να προσαρµόσει την είσοδο και την
παρουσίαση πληροφορίας.
Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του MultiWeb είναι η δυνατότητα καθορισµού
παραµέτρων πρόσβασης για κάθε χρήστη της εφαρµογής ξεχωριστά, καθώς και η
δηµιουργία εικονιδίου εκκίνησης της εφαρµογής για κάθε χρήστη, ώστε να εκκινείται η
εφαρµογή µε τις ρυθµίσεις που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο άτοµο.
Το MultiWeb υποστηρίζει πέντε τρόπους λειτουργίας (modes) οι οποίοι είναι
αντιπροσωπευτικοί των δυνατοτήτων πρόσβασης που παρέχει. Οι τρόποι λειτουργίας
είναι: (α) αλληλεπίδραση µε πληκτρολόγιο ή συσκευή κατάδειξης (pointing device), (β)
αλληλεπίδραση αποκλειστικά µέσω του πληκτρολογίου, (γ) αλληλεπίδραση µέσω
καταλόγων επιλογών (menus), (δ) αλληλεπίδραση µέσω δυαδικών διακοπτών, και (ε)
αλληλεπίδραση µέσω οθόνης αφής.
Σε όλους τους τρόπους, εκτός από το δεύτερο, παρέχεται ένα σύνολο από πλήκτρα
λειτουργιών που µπορούν να τοποθετηθούν στα άκρα της οθόνης κατ’ επιλογή του
χρήστη. Το µέγεθος των πλήκτρων είναι προσαρµόσιµο. Στη λειτουργία ως οθόνη αφής τα
πλήκτρα είναι ιδιαίτερα µεγάλα. Στο συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας αλλά και στην
αλληλεπίδραση µέσω δυαδικών διακοπτών γίνεται συνδυασµός µε ένα πληκτρολόγιο που
είναι µέρος του γραφικού περιβάλλοντος, προκειµένου να εισάγεται κείµενο ανάλογα µε
την περίπτωση χρήσης της εφαρµογής.
Άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της εφαρµογής συµπεριλαµβάνουν:
•

Τη δυνατότητα µεγέθυνσης χαρακτήρων (µεγεθύνεται και ο δείκτης της συσκευής
κατάδειξης)

•

Μετατροπή κειµένου σε οµιλία. Με την επιλογή αυτή το περιεχόµενο των
ιστοσελίδων µετατρέπεται σε φωνητικό µήνυµα

•

Επισήµανση του κειµένου που διαβάζεται όταν η επιλογή της οµιλίας είναι
ενεργοποιηµένη

•

Ρύθµιση του φόντου και του χρώµατος των χαρακτήρων

Στα χαρακτηριστικά της εφαρµογής που χρειάζεται να βελτιωθούν περαιτέρω
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
•

Η ποιότητα της οµιλίας

•

Στον τρόπο λειτουργίας ως οθόνη αφής παρέχεται µόνο το πληκτρολόγιο τύπου
Qwerty, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για ορισµένους χρήστες

•

Οι λειτουργίες σάρωσης δεν είναι σχεδιασµένες για υψηλές επιδόσεις. Τα
αντικείµενα σαρώνονται το ένα µετά το άλλο και όχι κατά σύνολα κάτι το οποίο
µπορεί να καθυστερεί ένα πεπειραµένο χρήστη

pwWebSpeak
Το σύστηµα pwWebSpeak50 είναι ένας πλοηγός του Παγκόσµιου Ιστού ο οποίος
υποστηρίζει µη-οπτική αλληλεπίδραση. Παρέχει αποτελεσµατική και άµεση πρόσβαση σε
ιστοσελίδες και σε διαθέσιµες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Το σύστηµα pwWebSpeak
υποστηρίζει:
50

pwWebSpeak : http://www.soundlinks.com/pwgen.htm
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•

συγχρονισµένη παρουσίαση της πληροφορίας σε ακουστική µορφή και κείµενο

•

φωνητικά µενού

•

πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος µε µη-οπτικές τεχνικές αλληλεπίδρασης

•

τεχνικές πλοήγησης στην πληροφορία που παρουσιάζεται σε µορφή κειµένου,
συνδέσµων, πινάκων, και φορµών,

•

αυτόµατη ανάγνωση ή ανάγνωση ελεγχόµενη από το χρήστη

•

ανάγνωση ανά σελίδα, αντικείµενο, λέξη

•

απλή διεπαφή για εύκολη εκµάθηση

•

διεπαφή ικανή να προσαρµοστεί από το χρήστη για την υποστήριξη ειδικών
συσκευών και τεχνικών αλληλεπίδρασης

Επίσης το σύστηµα pwWebSpeak υποστηρίζει νέες τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού
όπως Cascading Style Sheets και Auditory Style Sheets, καθώς και ένα µεγάλο αριθµό από
ευρέως διαδεδοµένα συστήµατα σύνθεσης φωνής όπως τα SoftVoice, SAPI, SSIL, SAM,
κλπ.
Simply Web 98
Το Simply Web 9851 είναι µια εφαρµογή πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό, η οποία
απευθύνεται σε τυφλούς χρήστες (βλέπε Σχήµα 5). Υποστηρίζει τη δυνατότητα οµιλίας για
την παρουσίαση του περιεχόµενου µιας ιστοσελίδας. Για την παροχή της δυνατότητας
οµιλίας, η εφαρµογή περιέχει ένα συνθέτη οµιλίας (speech synthesizer) βασισµένο σε
λογισµικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας αυτοτελής «οµιλών Web Browser».

Σχήµα 5: Στιγµιότυπο της εφαρµογής Simply Web 98

51

Simply Web 98: http://www.nfbcal.org/nfb-rd/1560.html
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Η εφαρµογή είναι κατασκευασµένη από την εταιρεία EconoNet International το 1998 και
εκτελείται σε περιβάλλον Windows 95, Windows 98 και Windows ΝΤ 4-5. Σε µια νεότερή
της έκδοση υποστηρίζει τη συµπλήρωση διαφόρων ειδών on-line φορµών, όπως
registration, login και άλλων. Χρησιµοποιεί την ίδια µηχανή µετάφρασης και παρουσίασης
των ιστοσελίδων που έχει η εφαρµογή Internet Explorer 3.02, 4.01 ή 5.0, γεγονός που
καθιστά την ύπαρξή τους απαραίτητη.
Η διεπαφή της εφαρµογής χωρίζεται σε τρεις λειτουργικές περιοχές (βλέπε Σχήµα 5). Σε
µια περιοχή παρουσιάζεται η σελίδα που ανακτάται από τον Παγκόσµιο Ιστό όπως γίνεται
µε όλες τις εφαρµογές πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό. Στη δεύτερη, κατά επιλογή του
χρήστη, παρουσιάζονται οι σελιδοδείκτες, ή η δοµή της σελίδας, ή το ιστορικό
µεταβάσεων µεταξύ σελίδων, ή η προσβάσιµη δοµή της σελίδας βασισµένη στο de facto
πρότυπο Active Accessibility. Πάνω από τη συγκεκριµένη λειτουργική περιοχή
περιέχονται σε λίστα οι σύνδεσµοι που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Στην τρίτη λειτουργική
περιοχή παρουσιάζονται κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες για κάθε τµήµα της σελίδας.
Αυτό είναι χρήσιµο όταν η δυνατότητα οµιλίας είναι ενεργοποιηµένη, καθώς κάθε
πληροφορία που φτάνει ως φωνητικό µήνυµα στο χρήστη υπάρχει και ως γραπτό µήνυµα
στο πλαίσιο αυτό.
Επιλέγοντας ένα τµήµα κειµένου από τη δοµή της σελίδας, αυτό µετατρέπεται άµεσα σε
φωνητικό µήνυµα. Επίσης µε κάθε αλλαγή σελίδας πληροφορείται ο χρήστης για τη νέα
διεύθυνση καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ανάκτηση της νέας
σελίδας (status). Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει και την επιλογή
ανακοίνωσης κάθε πληκτρολογούµενου χαρακτήρα, για παράδειγµα όταν συµπληρώνει
µια διεύθυνση, ώστε να µπορεί να πληροφορείται για τυχόν λάθη.
Στους περιορισµούς χρήσης της εφαρµογής περιλαµβάνονται η έλλειψη υποστήριξης
οµιλίας για τις λειτουργίες του ανοίγµατος ενός αρχείου, της αποθήκευσης ενός αρχείου,
της εκτύπωσης, των ρυθµίσεων που αφορούν την πλοήγηση, καθώς και η έλλειψη
συµβατότητας της εφαρµογής µε εφαρµογές σύνθεσης φωνής κατασκευασµένες από άλλες
εταιρείες.
Άλλες προσβάσιµες εφαρµογές πλοήγησης
Οι εφαρµογές πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό οι οποίες περιγράφηκαν στις
προηγούµενες ενότητες καλύπτουν σχεδόν στο σύνολό του το φάσµα των τεχνικών
προσβασιµότητας που είναι σε ευρεία χρήση σήµερα. Η παρούσα ενότητα για λόγους
πληρότητας της µελέτης, παρουσιάζει τις εφαρµογές πλοήγησης µε χαρακτηριστικά
προσβασιµότητας, οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί στη βιβλιογραφία ή έχουν ανακοινωθεί ή
διατίθενται από εταιρίες και ερευνητικούς οργανισµούς.
EIAD
Το σύστηµα Enhancing Internet Access52 (EIA) έχει αναπτυχθεί µε στόχο τη διερεύνηση
συστηµατικών µεθόδων εισαγωγής των εννοιών του Παγκόσµιου Ιστού για άτοµα µε
αναπηρίες. Ιδιαίτερη έµφαση στα πλαίσια της ανάπτυξης δόθηκε σε ηλικιωµένους και
άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, και γενικότερα σε άτοµα µε ελάχιστη πρότερη εµπειρία
στη χρήση τεχνολογίας. Η εφαρµογή πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό η οποία αποτελεί
τµήµα του ΕΙΑ συνοδεύεται από µια απλουστευµένη διεπαφή, η οποία προσοµοιάζει
διεπαφές για οθόνες αφής. Οι δοκιµές που έγιναν στα πλαίσια της χρήσης του συστήµατος
από τελικούς χρήστες είναι ενθαρρυντικές σχετικά µε την ευκολία χρήσης της εφαρµογής
πλοήγησης και την προσβασιµότητά της από άτοµα µε προβλήµατα κίνησης στα άνω

52

Enhancing Internet Access for People with Special Needs: http://elr.com.au/eiad/
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άκρα, καθώς και µε προβλήµατα αποµνηµόνευσης, και κατανόησης γραπτού λόγου.
(Seiler, Seiler, and Ireland, 1998).
Emacspeak
Το Emacs53 είναι µία εφαρµογή για συστήµατα Unix και Linux που ενσωµατώνει τη
λειτουργικότητα µεγάλου αριθµού εφαρµογών, όπως, π.χ., διαχείρισης αρχείων,
επεξεργασίας κειµένου, περιβάλλοντος προγραµµατισµού, κλπ. Η λειτουργικότητα της
εφαρµογής είναι κατανεµηµένη σε λειτουργικές µονάδες (modules), και µια νέα
λειτουργικότητα µπορεί να προστεθεί δυναµικά στην εφαρµογή, µε το φόρτωµα νέων
λειτουργικών µονάδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια της παρούσας αναφοράς
παρουσιάζει η δυνατότητα πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό σε µορφή κειµένου (text
mode) που υποστηρίζεται από την αντίστοιχη λειτουργική µονάδα Emacs-W3. Το
Emacspeak είναι µια επιπλέον λειτουργική µονάδα του Emacs, η οποία δίνει τη
δυνατότητα στην εφαρµογή να παρέχει ανάδραση στο χρήση µέσω σύνθεσης φωνής.
Επίσης, το Emacspeak συνεργάζεται µε τη λειτουργική µονάδα W3, ώστε να δίνει στο
χρήστη τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει µε τα αντικείµενα που περιέχονται σε µια
HTML σελίδα. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα χρήσης του Emacs
αποκλειστικά από το πληκτρολόγιο, καθιστούν το συνολικό σύστηµα µια αποτελεσµατική
λύση για την επίτευξη προσβασιµότητας από τυφλούς χρήστες και από άτοµα µε
προβλήµατα όρασης (Raman, 1996). Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι το εν λόγω
σύστηµα είναι το µόνο που παρέχει εγγενή προσβασιµότητα σε περιβάλλον Unix και
Linux.
Marco Polo
Το MarcoPolo είναι µια προστιθέµενη λειτουργική µονάδα (plug-in) από την εταιρία
Sonicon για την εφαρµογή πλοήγησης Netscape Navigator. Το MarcoPolo προσθέτει στο
Netscape µία απλουστευµένη διεπαφή πληκτρολογίου, τη δυνατότητα απόδοσης της
σελίδας µέσω σύνθεσης φωνής, καθώς και "ηχητικά εικονίδια" (audio icons) για την
αναπαράσταση πληροφορίας στο χρήστη. Το MarcoPolo απευθύνεται, όπως είναι
προφανές και από τα χαρακτηριστικά του, σε τυφλούς χρήστες.
Sensus Internet Browser
Η εφαρµογή Sensus Internet Browser54 (SIB), της εταιρίας Sensus, απευθύνεται σε
τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Το SIB υποστηρίζει, ως βασικές τεχνικές
εξασφάλισης προσβασιµότητας, σύνθεση φωνής, έξοδο σε Braille, καθώς και ειδικές
γραµµατοσειρές για την παρουσίαση κειµένου στην οθόνη. Για την επικοινωνία του µε τον
Παγκόσµιο Ιστό χρησιµοποιεί την κλασσική εφαρµογή πλοήγησης Microsoft Internet
Explorer. Στα πλεονεκτήµατά του συγκαταλέγεται η δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης
µέσω του πληκτρολογίου, ενώ βασικό του µειονέκτηµα είναι η αδυναµία υποστήριξης
ικανοποιητικού επιπέδου αλληλεπίδρασης του χρήστη µε στοιχεία φορµών.
VIP Browser
Η εφαρµογή πλοήγησης VIP Browser55 διατίθεται από την εταιρεία JBliss Imaging
Systems και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Οι τεχνικές
επαύξησης προσβασιµότητας που χρησιµοποιεί περιλαµβάνουν τη µεγέθυνση των
στοιχείων της διεπαφής και τη σύνθεση φωνής η οποία είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό
της εφαρµογής. Επίσης, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες δυσκολίες όρασης του κάθε χρήστη,
µπορούν να προσαρµοσθούν οι γραµµατοσειρές, το φόντο, το µέγεθος των χαρακτήρων,
53

Emacspeak: http://sourceforge.net/projects/emacspeak
Sensus Internet Browser: http://www.sensus.dk/sib.htm
55
VIP Browser: http://www.jbliss.com/SW_Products.html#VIP%20Browser
54
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καθώς και το χρώµα τους. Ένας περιορισµός της εφαρµογής είναι ότι παρουσιάζει µόνο
κείµενο και συνδέσµους. Όλα τα υπόλοιπα αντικείµενα της σελίδας παρουσιάζονται ως
µικρά εικονίδια. Ειδικά για τις εικόνες µπορεί να επιλέξει ο χρήστης να ανακτηθούν ή όχι.
Η εφαρµογή έχει τη δυνατότητα να επισηµαίνει τους συνδέσµους στο χρήστη κατά την
ανάγνωση µιας σελίδας, ή να συγκεντρώσει ξεχωριστά όλους τους συνδέσµους της
σελίδας ή µόνο εκείνους που ο χρήστης επιθυµεί. Οι πίνακες µορφοποιούνται κατάλληλα
ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση των περιεχόµενων πληροφοριών ανά κελί.
Webcite
Το WebCite56 παρέχει προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό για άτοµα µε προβλήµατα
όρασης, ή γενικότερα προβλήµατα ανάγνωσης, και διατίθεται από την εταιρεία Compusult
Ltd. Υποστηρίζει τόσο την πλοήγηση σε HTML σελίδες, όσο και πρόσβαση σε υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την
εξασφάλιση προσβασιµότητας περιλαµβάνουν τη µεγέθυνση κειµένου της σελίδας, τη
σύνθεση φωνής και την αποκλειστική χρήση του πληκτρολογίου ως συσκευής εισόδου. Το
WebCite είναι, σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία, συµβατό τόσο µε την
εφαρµογή πλοήγησης Netscape Navigator, όσο και µε την εφαρµογή πλοήγησης Microsoft
Internet Explorer.
Voice-browsers
Οι εφαρµογές πλοήγησης φωνής (voice-browsers) επιτρέπουν την πλοήγηση στον
Παγκόσµιο Ιστό µε αποκλειστική χρήση της αναγνώρισης φωνής ως τεχνικής εισόδου. Οι
δύο κυριότερες υποκατηγορίες εφαρµογών που µπορούν να διαχωριστούν είναι: (α) οι
εφαρµογές που εκτελούνται στον υπολογιστή του χρήστη και υποστηρίζουν εγγενώς την
αναγνώριση και σύνθεση φωνής, και (β) οι εφαρµογές που εκτελούνται σε κάποιον
εξειδικευµένο εξυπηρετητή και είναι προσβάσιµες από το χρήστη µέσω τηλεφωνικής
κλήσης του χρήστη στον εξυπηρετητή. Ο χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος της πρώτης
κατηγορίας εφαρµογών είναι το ConversaWeb, ενώ υπάρχουν πλέον στην αγορά και
λύσεις οι οποίες δίνουν αντίστοιχες δυνατότητες σε κλασσικές εφαρµογές πλοήγησης
(κυρίως µέσω του συνδυασµού αναγνωστών οθόνης (screen readers) µε κλασσικές
εφαρµογές πλοήγησης, όπως, π.χ., ο Microsoft Internet Explorer). Στη δεύτερη κατηγορία
συγκαταλέγεται ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός εφαρµογών και υπηρεσιών,
χαρακτηριστικότερες των οποίων είναι το Phone-to-Web, SpeecHTML και pwTelephone,
που αναλύονται στη συνέχεια.
Καµιά από τις εφαρµογές και των δύο κατηγοριών δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε
άτοµα µε αναπηρία, αν και τα χαρακτηριστικά τους και ιδιαίτερα η δυνατότητα
αλληλεπίδρασης µέσω φωνής (σε µερικές περιπτώσεις αποκλειστικά) τις καθιστά
κατάλληλες για συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία.
ConversaWeb
Το ConversaWeb57 είναι µια εφαρµογή πλοήγησης η οποία διατίθεται από την εταιρεία
Speech Technology Products (βλέπε Σχήµα 6). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
εφαρµογής είναι η δυνατότητα χειρισµού της αποκλειστικά µέσω φωνής. Για την
υποστήριξη του εν λόγω χαρακτηριστικού η εφαρµογή ενσωµατώνει τεχνικές
αλληλεπίδρασης οι οποίες µπορούν να φανούν χρήσιµες σε άτοµα που δεν µπορούν να
κάνουν χρήση των παραδοσιακών συσκευών εισόδου (δηλαδή, πληκτρολόγιο και συσκευή
κατάδειξης).

56
57

WebCite:
ConversaWeb: http://www.speechtechnology.com/
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Σχήµα 6: Στιγµιότυπο της εφαρµογής ConversaWeb

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες της εφαρµογής:
(α)
όλα τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία στη λωρίδα επιλογών (toolbar), αλλά και στον
κατάλογο επιλογών (menu), µπορούν να επιλεγούν από το χρήστη απλά µε την εκφώνηση
του κειµένου που τους αντιστοιχεί (και το οποίο εµφανίζεται επί της οθόνης),
(β)
ο χρήστης µπορεί να εισάγει κείµενο χρησιµοποιώντας το Αµερικανικό
στρατιωτικό κώδικα γραµµάτων (το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί
οπουδήποτε απαιτείται εισαγωγή κειµένου),
(γ)
τα αλληλεπιδραστικά αντικείµενα στις ιστοσελίδες καταδεικνύονται µε "εικονίδια
οµιλίας" ("saycons"), ώστε να µπορεί ο χρήστης να τα επιλέξει προφέροντας το κείµενο (ή,
συνηθέστερα, αριθµό) που εµφανίζεται στο εικονίδιο.
Για την επικοινωνία της µε τον Παγκόσµιο Ιστό, η εφαρµογή χρησιµοποιεί τη
λειτουργικότητα του Microsoft Internet Explorer. Στα µειονεκτήµατα της γενικότερα πολύ
καλής ποιότητας εφαρµογής συγκαταλέγεται η αδυναµία πρόσβασης του χρήστη στο
δυναµικό περιεχόµενο της σελίδας, η αποσπασµατική µόνο υποστήριξη της σύνθεσης
οµιλίας (δεν υποστηρίζεται ανάγνωση του συνόλου της σελίδας), και η γενικότερη
εξάρτηση της διεπαφής από την όραση, η οποία καθιστά την εφαρµογή ακατάλληλη για
άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
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Phone to Web
Το Phone-to-Web58 είναι µια υπηρεσία που προσφέρεται από την εταιρία Edson Internet
και µέσω της οποίας είναι δυνατή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) και σε
τόπους του Παγκόσµιου Ιστού. Για την αλληλεπίδραση του χρήστη µε την υπηρεσία
απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε τηλεφώνου που υποστηρίζει το πρότυπο DTMF, καθώς
η συσκευή του τηλεφώνου χρησιµοποιείται ως συσκευή εισόδου. Η ανάδραση του
συστήµατος προς το χρήστη επιτυγχάνεται µέσω σύνθεσης φωνής. Κάποιες εξελιγµένες
λειτουργίες που παρέχει η συγκεκριµένη υπηρεσία και είναι ενδιαφέρουσες από άποψη
προσβασιµότητας, περιλαµβάνουν: τη δυνατότητα καθορισµού σελιδοδεικτών
(bookmarks) και την ύπαρξη καταλόγου "γρήγορων συνδέσµων" (quick links) σε συχνά
χρησιµοποιούµενη πληροφορία (π.χ., πρόγνωση καιρού).

58

Phone-to-Web: http://www.edson.net/services/phone2web.htm
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Παράρτηµα IV: Προϊόντα και ενδεικτικά
παραδείγµατα λογισµικού για ΑµεΑ που
παράγονται ή διακινούνται στην Ελλάδα
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Επεξεργαστές κειµένου

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Προκειµενογράφος
http://www.ilsp.gr/prokeimen.html
Είναι ένας συντάκτης κειµένων, γραµµένος για την ελληνική γλώσσα, ο οποίος επιτρέπει στον χρήστη
να πληκτρολογήσει λιγότερους χαρακτήρες από όσους έχει το κείµενο που κάθε φορά επιθυµεί να
εισάγει στον υπολογιστή.

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

FORTHΕeditor
http://www.ics.forth.gr/hci/
Ο κειµενογράφος FORTHΕeditor είναι µια εφαρµογή κατάλληλα σχεδιασµένη για την δηµιουργία και
επεξεργασία κειµένου από χρήστες µε αναπηρίες και συγκεκριµένα χρήστες µε κινητικές δυσκολίες
των άνω άκρων και χρήστες µε µαθησιακές δυσκολίες. Ο κειµενογράφος FORTHEditor υποστηρίζει
όλες τις λειτουργίες ενός τυπικού κειµενογράφου και επιπλέον ειδικές λειτουργίες και εναλλακτικούς
τρόπους αλληλεπίδρασης προκειµένου να βοηθηθεί ο χρήστης στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων
προβληµάτων καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής.

Ονοµασία:

Clicker 3
http://www.disabled.gr/ike/page11.html
Ένα πρόγραµµα σχεδιασµένο για χρήστες µε κινητικές αναπηρίες που δεν µπορούν να έχουν
πρόσβαση στον Η/Υ µε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Το πρόγραµµα µπορεί να συνεργαστεί µε 1 ή 2
διακόπτες. Το Clicker 3 µπορεί να δουλέψει ως κειµενογράφος ή ως ένα δυναµικό πρόγραµµα
εναλλακτικής επικοινωνίας µε τη δηµιουργία εικονιδίων, δραστηριοτήτων και ηχογράφησης
πραγµατικής φωνής. Το πρόγραµµα χρησιµοποιείται από το Εργαστήριο Υποστηρικτικής
Τεχνολογίας «Λίλιαν Βουδούρη» του Ιδρύµατος Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ)
Πληροφορίες για το προϊόν: http://www.cricksoft.com/uk/clicker_products/index.htm

Περιγραφή:
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Εφαρµογές πολυµέσων
Λεξικά

Βοηθήµατα
διαπροσωπικής
επικοινωνίας

Ονοµασία:
ΣΕΙΡΑ «ΝΟΗΜΑ» - Λεξικά της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ)
URL:
http://www.ilsp.gr/noema.html
Περιγραφή: http://www.ilsp.gr/noimaprod.htmlΤο DVD-ROM «ΝΟΗΜΑ - Λεξικό της Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας» είναι το πρώτο ηλεκτρονικό λεξικό ελληνικών νοηµάτων µε µετάφραση στα νέα ελληνικά. Παράλληλα,
αποτελεί την πρώτη ελληνική παραγωγή DVD-ROM. Περιέχει 3.000 βιντεοσκοπηµένες λέξεις και απευθύνεται σε
γνώστες της νοηµατικής, αλλά και σε σπουδαστές που µαθαίνουν την ΕΝΓ ως δεύτερη γλώσσα.
http://www.ilsp.gr/paidiko_noima.htmlΤο CD-ROM «Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας» είναι το
πρώτο παιδικό ηλεκτρονικό λεξικό νοηµάτων µε περιεχόµενο 500 βιντεοσκοπηµένα λήµµατα και τις αντίστοιχες
λέξεις από τα Νέα Ελληνικά. Απευθύνεται σε µικρούς κωφούς χρήστες (µαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων
τάξεων του δηµοτικού) για διδακτικούς ή και επικοινωνιακούς σκοπούς.
Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

∆ιάλογος
http://www.di.uoa.gr/speech/hestia/Dialogos.htm
http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas/pages/comm.html
Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ αποτελεί ένα εναλλακτικό - επαυξητικό βοήθηµα επικοινωνίας πρόσωπο- µεπρόσωπο, το οποίο απευθύνεται σε χρήστες που είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες που παρουσιάζουν:
αλαλία, δυσνόητη οµιλία, κινητικά προβλήµατα, νοητικά προβλήµατα, γλωσσικά προβλήµατα. Για
παράδειγµα, επιτρέπει σε ένα άτοµο που δεν οµιλεί και γνωρίζει µόνο τη συµβολική γλώσσα BLISS
να "συνοµιλεί" µέσω συνθετικής Ελληνικής οµιλίας µε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουν BLISS.
Κειµενοδιάλογος
http://www.di.uoa.gr/speech/hestia/text_dialogos.htm
http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas/pages/comm.html
Ο ΚΕΙΜΕΝΟ∆ΙΑΛΟΓΟΣ αποτελεί ένα εναλλακτικό- επαυξητικό βοήθηµα επικοινωνίας σε
απόσταση και πρόσωπο -µε-πρόσωπο µε ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων σε πραγµατικό χρόνο, το
οποίο απευθύνεται σε χρήστες που είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες που παρουσιάζουν: αλαλία,
δυσνόητη οµιλία, κινητικά προβλήµατα, νοητικά προβλήµατα, γλωσσικά προβλήµατα
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Εφαρµογή ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου για ΑΜΕΑ

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Ταχυδρόµος
http://www.di.uoa.gr/speech/hestia/mailman.htm και http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas/pages/comm.h
Ο ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ αποτελεί ένα εναλλακτικό-επαυξητικό βοήθηµα επικοινωνίας σε απόσταση µε
ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων, το οποίο απευθύνεται σε χρήστες που είναι Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες που παρουσιάζουν: αλαλία, δυσνόητη οµιλία, κινητικά προβλήµατα, νοητικά προβλήµατα,
γλωσσικά προβλήµατα. Για παράδειγµα, επιτρέπει σε ένα άτοµο που είναι χρήστης της συµβολικής
γλώσσας BLISS να επικοινωνεί µε άλλα πρόσωπα που είναι χρήστες του κοινού ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στην Ελληνική γλώσσα

Λογισµικό Μετατροπής
Κειµένου σε Οµιλία

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

∆ΗΜΟΣΘέΝΗΣ
http://demosthenes.di.uoa.gr/ gr/information.shtml
Ο συνθέτης οµιλίας ∆ΗΜΟΣΘέΝΗΣ είναι ένα πολυγλωσσικό (multilingual και polyglot) σύστηµα λογισ
που µετατρέπει οποιοδήποτε κείµενο σε οµιλία και που υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα. Ο
∆ΗΜΟΣΘέΝΗΣ στοχεύει στην παραγωγή καταληπτής ανθρωποµορφικής συνθετικής οµιλίας από ένα ε
φάσµα ηλεκτρονικών κειµένων. ∆ιατίθεται δωρεάν.

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Jaws
http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/Jaws.htm
Το JAWS είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή στον κόσµο προϊόντα ανάγνωσης οθόνης. Το JAWS
"διαβάζει" όλα τα αντικείµενα του περιβάλλοντος των Windows δίνοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα
για τα µενού, τους διάλογους τα εικονίδια και γενικά την κατάσταση στην οθόνη. Το JAWS
συνοδεύεται από πρόγραµµα σύνθεσης φωνής το οποίο όµως δεν υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα.
Για την υποστήριξη Ελληνικών µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε σύστηµα µετατροπής κειµένου σε
οµιλία που υποστηρίζει το πρότυπο SAPI, όπως το σύστηµα e-rhetor (www.e-rhetor.com) που
υποστηρίζει την ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Προϊόν της Freedom Scientific, http://www.freedomscientific.com/fs_products/software_jaws.asp

Λογισµικό ανάγνωσης
οθόνης
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Λογισµικό
προσοµοίωσης ποντικιού

Λογισµικό ανάγνωσης
οθόνης- Προγράµµατα
µεγέθυνσης οθόνης

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

SwitchME
http://www.ideasis.gr/
SwitchME is a switch-driven mouse emulator that allows the user to control point and click software
using simple switches. There are many games and educational programs that require a mouse, but not
a keyboard. SwitchME is designed to allow users (possibly too young for an on-screen keyboard) to
use such software with switches. The program provides scanning grids that allow the mouse pointer to
be moved around the screen under switch control. Single, double and right clicks can be performed,
along with dragging. In addition, SwitchME allows you to create overlays of "hot spots" on the screen,
so that the switch user can scan between them and click in the appropriate place. Hot spots can also be
assigned to a new overlay, allowing the overlays for a whole series of screens to be chained together.
Perfect for point and click teaching materials. SwitchME supports complete mouse control using
switches through many switch scanning modes. Additional functionality includes configurable
appearance on the screen, scanning Hot Spots to run point and click programs.

Ονοµασία:
Hal
URL:
http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/Hal.htm
1. Περιγραφή: Το δηµοφιλέστερο στην Ελλάδα πρόγραµµα ανάγνωσης οθόνης µε δυνατότητα απεικόνισης
σε οθόνη Braille. Το HAL είναι ένα βασικό εργαλείο για κάθε τυφλό χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αφού µπορεί να συνδεθεί µε οποιοδήποτε σύστηµα µετατροπής κειµένου σε οµιλία που υποστηρίζει το
πρότυπο SAPI , όπως το σύστηµα e-rhetor (www.e-rhetor.com) που υποστηρίζει την ελληνικά και αγγλική
γλώσσα”. Η ταυτόχρονη υποστήριξη οθονών Braille από το HAL δίνει στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης
που τις χρησιµοποιούν µια ακόµα δυνατότητα πρόσβασης στη πληροφορία
Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Supernova
http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/Supernova.html
Ένα εργαλείο που συνδυάζει µεγέθυνση και ανάγνωση οθόνης ταυτόχρονα µε την απεικόνιση σε
οθόνη Braille
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Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Lunar/Lunar+
http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/Lunar.htm
Ένα εργαλείο µεγέθυνσης των δεδοµένων της οθόνης για άτοµα µε µειωµένη δυνατότητα όρασης

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Magic
http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/Magic.htm
Για άτοµα µε περιορισµένη όραση έχοντας την δυνατότητα να µεγεθύνει τα δεδοµένα της οθόνης
µέχρι 16 φορές και να επιτρέπει έτσι την εύκολη πρόσβαση στις εφαρµογές του υπολογιστή. Η
ταυτόχρονη ανάγνωση των δεδοµένων που εµφανίζονται στην οθόνη είναι µια δυνατότητα που
υπάρχει προαιρετικά στην έκδοση του προγράµµατος που υποστηρίζει

Λογισµικό ανάγνωσης
οθόνης

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

Connect Outloud
http://www.enlogic.gr/Products/ScreenReading/ConnectOutloud.htm
∆ίνει στο χρήστη µε προβλήµατα όρασης την δυνατότητα να δουλέψει στον υπολογιστή του,
κάνοντας δυνατή την πρόσβαση στο Internet, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και παρέχοντας λύση
επεξεργαστή κειµένου µε την εφαρµογή FS Editor που το συνοδεύει.

Συµβολοµεταφραστές
Braille

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

DBT
http://www.enlogic.gr/Products/BrailleTranslation/DBT.htm
Το Duxbury Braille Translator ή DBT είναι παγκοσµίως το δηµοφιλέστερο πρόγραµµα
προετοιµασίας κειµένου για εκτύπωση σε Braille. Υποστηρίζει το ελληνικό σύστηµα Braille.

Ονοµασία:
URL:
Περιγραφή:

WinBraille
http://www.enlogic.gr/Products/BrailleTranslation/WinBraille.htm
Ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο στον τοµέα της µετατροπής ενός κειµένου σε µορφή Braille.
Υποστηρίζει το ελληνικό σύστηµα Braille και διατίθεται δωρεάν.
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Παράρτηµα V: Ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας
για ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις στην
Ελλάδα

Μικρό
57,1%

Μεγάλο
25,0%

Μεσαίο
14,3%

Σχήµα 7: Μέγεθος έργων (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Ερευνητικό κέντρο /
ινστιτούτο
46,4%

AEI
28,6%
Εταιρία
25,0%

Σχήµα 8: Κατηγορίες φορέων που συµµετείχαν στα έργα (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Πτυχιούχοι ΤΕΙ
17,5%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ
29,6%

Μέσης εκπαίδευσης
3,4%

∆ιδάκτορες
22,6%

Μεταπτυχιακοί
26,9%

Σχήµα 9: Κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού που συµµετείχαν στα έργα (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Παράρτηµα VI: Αποτελέσµατα χρήσης Alexa την
17η Οκτωβρίου 2003
Weather
Subjects > Regional > Europe > Greece > Weather

Poseidon System

The regional Greek weather forecasting model of the National
Center for Marine Research provides a 72 hours forecast for the
following parameters: surface wind and direction, surface air
temperature, cloudiness, rainfall, dust load, fog coverage, snowfall
and atmospheric pressure on mean sea level.
www.poseidon.ncmr.gr Meteognosis S.A.

A Greek company focused on turn-key weather management
services, advanced weather technology products and system
integration programs.
www.meteognosis.gr Skiron Forecasting System

Skiron is a weather forecasting model, operated by University of
Athens, which gives three days weather forecast in the
Mediterranean region.
forecast.uoa.gr Most Popular In Arts and Entertainment
The 5 most visited sites in all 'Arts and Entertainment' categories, updated daily!

1. Jokes.gr
www.jokes.gr 2. Ministry of Culture
www.culture.gr 3. Cultureguide
www.cultureguide.gr -
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Most Popular In Travel and Tourism
The 5 most visited sites in all 'Travel and Tourism' categories, updated daily!

1. Travelinfo.gr
www.travelinfo.gr 2. Greekislands.com
www.greekhotel.com 3. Greek National Tourism Organization - GNTO
www.gnto.gr -

Most Popular In Transportation
The 5 most visited sites in all 'Transportation' categories, updated daily!

1. Olympic Airways
www.olympic-airways.gr 2. Infomarine
www.infomarine.gr 3. Aegean Airlines
www.aegeanair.com -

Most Popular In Society and Culture
The 5 most visited sites in all 'Society and Culture' categories, updated daily!

1. Christianity
www.christianity.gr 2. Greek Town
www.greektown.net 3. Hellenic Electronic Center
www.greece.org -

Most Popular In Science and Environment
The 5 most visited sites in all 'Science and Environment' categories, updated daily!

1. MedNet Hellas
www.mednet.gr -
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2. Demokritos National Centre for Scientific Research
www.demokritos.gr 3. National Hellenic Research Foundation
www.eie.gr/eie-english.htm -

Most Popular In Regions
The 5 most visited sites in all 'Regions' categories, updated daily!

1. Aegean Web
www.aegeanweb.gr 2. Peloponnese News Agency
www.pna.gr 3. Crete TOURnet
www.crete.tournet.gr -

Most Popular In Recreation and Sports
The 5 most visited sites in all 'Recreation and Sports' categories, updated daily!

1. Greek Soccer
sports.phantis.com/soccer 2. Panionios FC
www.panionios.gr 3. Sailing Issues Greece
www.sailingissues.com -

Most Popular In Prefectures
The 5 most visited sites in all 'Prefectures' categories, updated daily!

1. Flash.gr
www.flash.gr 2. Haramis
www.greekshares.com 3. National Observatory of Athens
www.noa.gr 4. Oasis Hotel
www.oasis-hotel.gr -
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5. Panathinaikos
www.pao.gr -

Most Popular In News and Media
The 5 most visited sites in all 'News and Media' categories, updated daily!

1. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
www.mpa.gr 2. DOLnet
www.dolnet.gr 3. Phantis: Headline News
www.phantis.com -

Most Popular In Maps and Views
The 5 most visited sites in all 'Maps and Views' categories, updated daily!

1. SkyMap
www.skymap.gr 2. ABC Maps of Greece
www.theodora.com/maps/greece_map.html 3. Greece in 360 Degrees
www.gogreece.com/travel/360 -

Most Popular In Health
The 5 most visited sites in all 'Health' categories, updated daily!

1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
www.uoa.gr 2. Aristotle University of Thessaloniki
www.auth.gr 3. Αναπηρία Τώρα
www.disabled.gr/index.htm -

Most Popular In Government
The 5 most visited sites in all 'Government' categories, updated daily!
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1. Ministry of Education and Religious Affairs
www.ypepth.gr 2. Athens News Agency
www.ana.gr 3. National Centre for Marine Research
www.ncmr.gr -

Most Popular In Education
The 5 most visited sites in all 'Education' categories, updated daily!

1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
www.pi-schools.gr 2. Centre of Greek Language
www.greeklanguage.gr 3. Lambrakis Research Foundation
www.lrf.gr -

Most Popular In Business and Economy
The 5 most visited sites in all 'Business and Economy' categories, updated daily!

1. ΟτεΝετ
www.otenet.gr 2. Barclays Bank Greece
www.barclays.gr 3. FORTHnet
www.forthnet.gr -

Most Popular In Greece
The 5 most visited sites in all 'Greece' categories, updated daily!

1. Flash.gr
www.flash.gr 2. ΟτεΝετ
www.otenet.gr 3. Barclays Bank Greece
www.barclays.gr -
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4. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
www.mpa.gr 5. FORTHnet
www.forthnet.gr -
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Παράρτηµα VII: Ερωτηµατολόγιο
Χαρτογράφηση δραστηριοτήτων έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) στην Ελλάδα σχετικά µε τη
«Σχεδίαση για Όλους» και την «Καθολική Πρόσβαση» στις τεχνολογίες της
Κοινωνίας της Πληροφορίας

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης διεξάγει µελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και
Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας
(ΚτΠ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», υπό
την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την ΚτΠ του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών. Η µελέτη στοχεύει αφενός στην αποτύπωση της υφιστάµενης
κατάστασης και αφετέρου στην πρόταση δέσµης συστάσεων και µέτρων για απαιτούµενες
παρεµβάσεις στα πλαίσια του προαναφερόµενου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το πεδίο
αναφοράς περιλαµβάνει τις υποστηρικτικές τεχνολογίες για ΑµεΑ, καθώς και την
ανάπτυξη εφαρµογών, συστηµάτων και υπηρεσιών που είναι «εγγενώς» προσβάσιµες και
εύχρηστες από όλους τους πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού.
Στα πλαίσια της µελέτης, πραγµατοποιείται διερεύνηση σχετικά µε τις δράσεις έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) που υλοποίησαν ή υλοποιούν διάφοροι φορείς στην
Ελλάδα (ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες, κλπ) στα πλαίσια
συγχρηµατοδοτούµενων ή αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, και αφορούν:
•

την ανάπτυξη ή εφαρµογή υποστηρικτικής τεχνολογίας για εξασφάλιση της
πρόσβασης ΑµεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΚτΠ

•

την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την προαγωγή της «Σχεδίασης για όλους» και
της «Καθολικής Πρόσβασης» στην ΚτΠ.

Σκοπός του παρόντος Ερωτηµατολόγιου είναι να χαρτογραφήσει πεδία Ε&ΤΑ του κλάδου
της πληροφορικής που αφορούν ή σχετίζονται µε τη «Σχεδίαση για Όλους» και την
«Καθολική Πρόσβαση» στη χώρα µας. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αφορούν κυρίως
τη σύνθεση µιας συνολικής εικόνας που θα στοιχειοθετεί µεταξύ άλλων το είδος της
Ε&ΤΑ που συντελείται, τους φορείς που υλοποιούν τις σχετικές δράσεις, τους φορείς που
χρηµατοδοτούν έργα Ε&ΤΑ, τις τεχνολογίες που εµπλέκονται, τις κατηγορίες προϊόντων
λογισµικού που παράγονται, την αξιοποίηση των προϊόντων αυτών τόσο από τους
κατασκευαστές όσο και από τους τελικούς χρήστες, το ρόλο και τη συµµετοχή των
τελικών χρηστών στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ, κλπ.
Τα αποτελέσµατα θα δηµοσιοποιηθούν ευρέως µετά την ολοκλήρωση της µελέτης.
Οδηγίες

Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ή να προωθήσετε το παρόν Ερωτηµατολόγιο στους
επιστηµονικούς υπεύθυνους ή επικεφαλείς των ερευνητικών οµάδων έργων που
σχετίζονται µε δραστηριότητες Ε&ΤΑ στην Ελλάδα σχετικά µε τη «Σχεδίαση για Όλους»
και την «Καθολική Πρόσβαση» στις τεχνολογίες της ΚτΠ στα οποία έχει συνεισφέρει ο
οργανισµός σας. Παρακαλούµε να συµπληρωθεί ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε εφαρµογή,
υπηρεσία ή προϊόν Ε&ΤΑ στην ανάπτυξη των οποίων έχει συµµετάσχει ο οργανισµός σας.
Ευχαριστούµε εκ των πρότερων για τη συνεργασία σας.
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Στοιχεία φορέα
Επωνυµία Φορέα:

Επιστηµονικός υπεύθυνος:
Θέση στο φορέα:
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
WWW address:

Αντικείµενο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
Στο τµήµα αυτό περιγράφονται έργα ή συγκεκριµένες τεχνολογικές δράσεις που µπορεί να
υλοποιούνται στα πλαίσια έργων. Παρακαλώ περιγράψτε συνοπτικά το φυσικό
αντικείµενο της Ε&ΤΑ.
Αν πρόκειται για µεµονωµένο έργο, περιγράψτε το φυσικό αντικείµενο του έργου.

Περιγραφή έργου
Τίτλος έργου
Περιγραφή
φυσικού
αντικειµένου

Περίοδος
υλοποίησης
Αν πρόκειται για δράση που υλοποιείται στα πλαίσια κάποιου έργου, περιγράψτε το
φυσικό αντικείµενο της δράσης.
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Περιγραφή δράσης
Περιγραφή
φυσικού
αντικειµένου

Τίτλοι
έργων
που
υποστηρίζουν
τη δράση
Περίοδος
υλοποίησης

Είδος Ε&ΤΑ
Χαρακτηρίστε το είδος της Ε&ΤΑ.

Βασική
έρευνα



Εφαρµοσµένη
έρευνα



Ανάπτυξη

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε το είδος Ε&ΤΑ)

Χρηµατοδότηση
Προσδιορίστε το πλαίσιο χρηµατοδότησης της Ε&ΤΑ.


Συγχρηµατοδοτούµενο έργο



Αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο

Αναφέρετε τους συνεργαζόµενους φορείς που έχουν εµπλακεί στην υλοποίηση της
περιγραφόµενης δράσης και το είδος της συνεισφοράς τους (ΣΧ: Σχεδιασµός πρωτοτύπου,
AΠ: Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, AA: Αξιολόγηση αποτελεσµάτων, ΕΝ: Ενσωµάτωση
των αποτελεσµάτων της δράσης σε προϊόντα ή υπηρεσίες).
Συνεργαζόµενος φορέας

Μορφή συνεργασίας

Συνεισφορά

Εταίρος Υπεργολάβος Άλλο
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Φορέας χρηµατοδότησης
Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου, αναφέρετε την πηγή (π.χ. Πρόγραµµα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικό Πρόγραµµα), καθώς και το ποσοστό της χρηµατοδότησης
επί του συνολικού κόστους της έρευνας.
Πηγή

Πρόγραµµα

€
Προϋπολογισµός

%
χρηµατοδότησης

Φορέας υλοποίησης
Συµπληρώνεται ο φορέας που υλοποίησε το έργο ή τη δράση που περιγράφεται και ο
οποίος πρέπει να συµπίπτει µε το φορέα που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο.


ΑΕΙ



ΤΕΙ



Ερευνητικό κέντρο / ινστιτούτο



Εταιρία



Άλλο (προσδιορίστε το είδος του φορέα υλοποίησης)

Ανάλυση ερευνητικού δυναµικού που συµµετείχε
Προσδιορίστε το ερευνητικό δυναµικό (που υλοποίησε το έργο) ανά επίπεδο σπουδών και
λειτουργία
Επίπεδο σπουδών

Αριθµός
συµµετεχόντων

Ερευνητές Τεχνικοί

Προσωπικό
υποστήριξης

∆ιδάκτορες
Μεταπτυχιακοί
Πτυχιούχοι ΑΕΙ
Πτυχιούχοι ΤΕΙ
Μέσης
εκπαίδευσης
Σύνολο

Αποτελέσµατα
Περιγράψτε τα βασικά (καινοτόµα) αποτελέσµατα της Ε&ΤΑ (*Ε: Έκθεση, ΤΕ:
Τεχνολογικό εργαλείο ή σύστηµα λογισµικού, ΒΛ: Βιβλιοθήκη λογισµικού).
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Αποτέλεσµα

Είδος

*

Προσδιορίστε τυχόν έµµεσα αποτελέσµατα της Ε&ΤΑ.
Αποτέλεσµα

Αριθµός

∆ιδακτορικές διατριβές
Μεταπτυχιακοί τίτλοι εξειδίκευσης
Πτυχιακές εργασίες / διατριβές
Άλλο
Κατοχύρωση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων
Προσδιορίστε τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ.

Πατέντα προς έγκριση

Πατέντα (που έχει ήδη εγκριθεί)

Επαναχρησιµοποίηση συστήµατος

Επαναχρησιµοποίηση πόρων

∆ηµοσίευση σε συνέδριο

∆ηµοσίευση σε ακαδηµαϊκό περιοδικό

Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε τη µέθοδο ή τη διαδικασία)
∆ιάθεση των αποτελεσµάτων
Προσδιορίστε τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ.

Freeware (∆ωρεάν διάθεση µέσω διαδικτύου ή µε άλλο µέσο)

Non-disclosure agreement (Συµφωνητικό Εχεµύθειας)

Εµπορικό προϊόν

Proprietary (Ιδιωτική εκµετάλλευση)

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε τη διαδικασία)
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Βασική τεχνολογία που αναπτύχθηκε (ή αναπτύσσεται)
Προσδιορίστε τις βασικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν (ή αναπτύσσονται) στα πλαίσια
της Ε&ΤΑ. Σηµειώστε όλες τις σχετικές επιλογές.

Επεξεργασία σήµατος

Εργαλεία σχεδιασµού / ανάπτυξης προσβάσιµων διεπαφών

Τεχνολογικές λύσεις προσβασιµότητας σε περιβάλλον γραφείου (π.χ. e-mail)

Πλοήγηση στον παγκόσµιο ιστό

Επεξεργασία κειµένου

Βοηθήµατα διαπροσωπικής επικοινωνίας

Λογισµικό ανάγνωσης οθόνης

Λογισµικό µεγέθυνσης οθόνης

Προγράµµατα µετατροπής Braille

Συστήµατα µετατροπής κειµένου σε οµιλία

Συστήµατα αναγνώρισης φωνής

Συστήµατα µετάφρασης νοηµατικής γλώσσας

Εκπαιδευτικό λογισµικό

Μέθοδοι πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόµενο

Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε τη βασική τεχνολογία που ανέπτυξε ή αναπτύσσει η
συγκεκριµένη δραστηριότητα Ε&ΤΑ)

Περιγράψτε τις εφαρµογές των αποτελεσµάτων της Ε&ΤΑ αναφορικά µε συγκεκριµένες
κατηγορίες προϊόντων ή / και υπηρεσιών
Προσδιορίστε τον τρόπο ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων της έρευνας σε προϊόντα και
υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν ως απόρροια της Ε&ΤΑ (π.χ. προϊόν λογισµικού για
συγκεκριµένους χρήστες, ανάπτυξη νέου προϊόντος ή υπηρεσίας προσβάσιµης από όλους,
βελτίωση της προσβασιµότητας ήδη διαθέσιµου προϊόντος ή υπηρεσίας, εργαλείο
λογισµικού για εναλλακτική πρόσβαση, κλπ).
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Περιγράψτε το ρόλο (συµµετοχή) των τελικών χρηστών στη διεξαγωγή της τεχνολογικής
έρευνας
Προσδιορίστε τον τρόπο συνεισφοράς των τελικών χρηστών στη διεξαγωγή της έρευνας
και στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της.

Συµµετοχή φορέα ΑµεΑ σε κοινοπραξία

Συµµετοχή µεµονωµένων ΑµεΑ στο έργο

Συµµετοχή χρηστών στον προσδιορισµό των απαιτήσεων

Συµµετοχή χρηστών στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων

Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε)
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Παράρτηµα VIΙI: Ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας
για την προσβασιµότητα του Παγκόσµιου Ιστού
στην Ελληνική επικράτεια
Προσβασιµότητα: Σύνολο κατηγοριών (%)

1%
20%

79%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 10: Ποσοστά προσβασιµότητας συνόλου διαδικτυακών τόπων (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Casual Priority 1 Errors

0%
3%

0%
5%

Provide alternative text for all
images

0%

Give each frame a title
Provide alternative text for all
image-type buttons in forms.
Provide alternative text for all image
map hot-spots (AREAs).
Provide alternative text for each
APPLET
92%

Each FRAME must reference an
HTML file

Σχήµα 11: Ποσοστό εµφάνισης λαθών προτεραιότητας 1 του συνόλου του δείγµατος διαδικτυακών τόπων
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Casual Priority 2 Errors
0%
1%
2%

Make sure event handlers do not require
use of a mouse

0%
5%

Nest headings properly

0%

0%

10%

Use relative sizing and positioning (%
values) rather than absolute (pixels).
Avoid scrolling text created with the
MARQUEE element
Use a public text identifier in a DOCTYPE
statement.
Explicitly associate form controls and their
labels with the LABEL element
Do not use the same link phrase more
than once when the links point to different
URLs
Include a document TITLE
Provide a NOFRAMES section when
using FRAMEs

82%

Avoid blinking text created with the BLINK
element
Create link phrases that make sense
when read out of context
Do not cause a page to redirect to a new
URL

Σχήµα 12: Ποσοστό εµφάνισης λαθών προτεραιότητας 2 συνόλου διαδικτυακών τόπων (Πηγή: πρωτογενής
έρευνα)

Casual Priority 3 Errors

2%

Provide a summary for tables

4%

Identify the language of the text

23%

Separate adjacent links with
more than whitespace.

6%

65%

Include default, place-holding
characters in edit boxes and text
areas
Client-side image map contains a
link not presented elsewhere on
the page

Σχήµα 13: Ποσοστό εµφάνισης λαθών προτεραιότητας 3 συνόλου διαδικτυακών τόπων (Πηγή: πρωτογενής
έρευνα)
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Προσβασιµότητα: Πολιτισµός

0%

9%

91%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 14: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Πολιτισµός»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Προσβασιµότητα: Οικονοµία

0%

13%

87%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 15: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Οικονοµία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

321

Προσβασιµότητα: Υπουργεία

0%
33%

67%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 16: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Υπουργεία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνας)

Προσβασιµότητα: Οργανισµοί

0%

33%

67%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 17: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Οργανισµοί»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Προσβασιµότητα: Νέα

0%

15%

85%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 18: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Νέα»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Προσβασιµότητα: Νοσοκοµεία

0%

18%

82%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 19: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Νοσοκοµεία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Προσβασιµότητα: Online Αγορές
0%
0%

100%
High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 20: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Online Αγορές»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνας)

Προσβασιµότητα: ∆ιαδυκτιακές Πύλες
0%
0%

100%
High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 21: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «∆ιαδικτυακές Πύλες»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Προσβασιµότητα: Βιβλιοθήκες

0%
22%

78%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 22: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Βιβλιοθήκες»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Προσβασιµότητα: Ερευνητικοί Οργανισµοί

22%

45%

33%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 23: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Ερευνητικοί Οργανισµοί»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Προσβασιµότητα: Μεταφορές

0%

8%

92%
High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 24: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Μεταφορές»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Προσβασιµότητα: Πανεπιστήµια

0%
28%

72%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 25: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Πανεπιστήµια»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Προσβασιµότητα: ∆ηµόσια Πληροφορία

0%

17%

83%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 26: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «∆ηµόσια Πληροφορία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
Προσβασιµότητα: Σχολεία

0%
27%

73%

High-accessibility

Medium-accessibility

Inaccessible

Σχήµα 27: Βαθµός προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Σχολεία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Σύνολο κατηγοριών (%)

7%

23%
49%

21%

High usability/accessibility
Medium usability/accessibility

Average usability/accessibility
Low usability/accessibility

Σχήµα 28: Ποσοστά ευχρηστίας συνόλου διαδικτυακών τόπων (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Casual errors effecting usability
APPLET with valid ALT

0%

APPLET with valid CONTENT

0%
0%

0%
0%
1%

3%

AREA with valid ALT

0%
5%

INPUT with valid ALT

0%
2%

Cell of data table should refer to
headers
No auto redirect is used

27%

IFRAME with valid TITLE
No auto refresh is used
FRAME with valid TITLE
Non spacer IMG with valid ALT
1%

OBJECT with valid CONTENT
61%

Spacer IMG with valid ALT
FRAMESET with valid
NOFRAMES
No javascript links are used

Σχήµα 29: Ποσοστό εµφάνισης λαθών ευχρηστίας (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Πολιτισµός
0%

36%

55%

9%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 30: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Πολιτισµός»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Οικονοµία

0%

36%

55%

9%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 31: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Οικονοµία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Υπουργεία
0%

15%

23%
62%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 32: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Υπουργεία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Οργανισµοί
8%
8%

59%

25%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 33: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Οργανισµοί»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Νέα
0%

10%

20%

70%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 34: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Νέα»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Νοσοκοµεία

29%
35%

12%

High usability/accessibility

24%

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 35: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Νοσοκοµεία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

331

Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: On line αγορές
13%

0%
0%

87%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 36: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Online Αγορές»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Ευχρηστία / Προσβασιµότητα: ∆ιαδιδκυακές Πύλες
0%
0%
0%

100%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 37: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «∆ιαδικτυακές
Πύλες» (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Βιβλιοθήκες
11%

33%

28%

28%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 38: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Βιβλιοθήκες»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Ερευνητικοί οργανισµοί

22%

56%

11%

11%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 39: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Ερευνητικοί
Οργανισµοί» (Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Μεταφορές
8%

42%

42%

8%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 40: Ποσοστό προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Μεταφορές» (Πηγή:
πρωτογενής έρευνα)

Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Πανεπιστήµια
0%

16%

41%

43%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 41: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Πανεπιστήµια»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Public information
10%
30%
23%

37%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 42: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Public
information»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)

Ευχρηστία/Προσβασιµότητα: Σχολεία
10%

33%

44%
13%

High usability/accessibility

Average usability/accessibility

Medium usability/accessibility

Low usability/accessibility

Σχήµα 43: Ποσοστό ευχρηστίας / προσβασιµότητας διαδικτυακών τόπων της κατηγορίας «Σχολεία»
(Πηγή: πρωτογενής έρευνα)
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