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Αποστολή:  
Το πρόγραµµα ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΟΟ ΣΣ  έχει ως τελικό 
στόχο τη δηµιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου 
µεταξύ ακαδηµαϊκών/ ερευνητικών εταίρων, 
επιχειρήσεων και φορέων Ατόµων µε Αναπηρία 
(ΑµεΑ). Αποστολή του δικτύου ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΟΟ ΣΣ  
είναι η µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω κατάρτισης 
και ενηµέρωσης των επαγγελµατιών 
πληροφορικής και των επαγγελµατιών του χώρου 
των ΑµεΑ για τις διαθέσιµες και αναδυόµενες 
τάσεις, µεθοδολογίες και λύσεις που προσφέρουν 
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) για τις Υποστηρικτικές 
Τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθηµερινή 
διαβίωση και κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ και των 
ηλικιωµένων καθώς και για την προσβασιµότητα 
των ΑµεΑ και των ηλικιωµένων στο διαδίκτυο και 
τις υπηρεσίες του. Στους κύριους στόχος του 
δικτύου περιλαµβάνεται η προώθηση των αρχών 
της Σχεδίασης για Όλους και της Καθολικής 
Πρόσβασης.  

Το πρόβληµα  

Το ποσοστό των ατόµων µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σήµερα περίπου 
11% µε πρόβλεψη συνυπολογιζόµενης και της γήρανσης του πληθυσµού να αυξηθεί 
στο 17% έως το 2030. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, λόγω της ραγδαίας 
ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αναµένεται να χρησιµοποιούν σε µεγάλο 
και αυξανόµενο βαθµό υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συστήµατα πληροφορικής για 
την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και το περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού. Αν σε 
αυτό το ποσοστό υπολογίζαµε και τα άτοµα που αντιµετωπίζουν ουσιαστικές 
δυσκολίες στη χρήση µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας ή συσκευής, ή είναι παροδικά ή 
και περιπτωσιακά ΑµεΑ, οι αριθµοί θα ήταν πολύ υψηλότεροι.  

Τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και οι ηλικιωµένοι, αποτελούν µια πολύ ετερογενή 
οµάδα χρηστών των ποικίλων τεχνολογιών πληροφορικής µε διαφορετικές και πολλές 
φορές αλληλοσυγκρουόµενες ανάγκες. Για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των 
χρηστών αυτών, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχουν 
δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια έναν υποκλάδο, µε την ονοµασία Υποστηρικτικές 
Τεχνολογίες (Assistive Technologies)  που σκοπό έχει να αναπτύξει µεθοδολογίες, 
τεχνικές, πρότυπα και βοηθήµατα που διευκολύνουν την καθηµερινή διαβίωση στο 
σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, στη διασκέδαση  και τη γενικότερη κοινωνική 
συµµετοχή και αλληλεπίδραση των ΑµεΑ και των ηλικιωµένων µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται µια σηµαντική πρόοδος σε θέµατα ερευνητικής και τεχνολογικής 
ανάπτυξης στην περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και της 
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Προσβασιµότητας για ΑµεΑ. Έντονη  επίσης,  είναι και η πρόοδος στην καθιέρωση 
διεθνών τυποποιήσεων, καθώς και σηµαντικών τεχνολογικών πρωτοβουλιών όπως το 
Web Accessibility Initiative - WAI (www.w3c.org/wai) της Κοινοπραξίας του 
Παγκόσµιου Ιστού (W3C  και της δράσης e-Accessibility της Ευρωπαϊκής Ένωσης )

Παρά τις προκλήσεις όµως, στο χώρο της Πληροφορικής και παρότι υπάρχει και στη 
χώρα µας αρκετή σχετική τεχνογνωσία, τα θέµατα αυτά σχεδόν αγνοούνται από την 
παρεχόµενη προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών και µηχανικών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη χώρα µας, αλλά και γενικότερα 
επαγγελµατιών που ασχολούνται µε τα ΑµεΑ, µε αποτέλεσµα τα αντίστοιχα προϊόντα 
ή υπηρεσίες να µη φθάνουν στον τελικό χρήστη, αλλά και να παρατηρείται έλλειψη 
κατάλληλου/καταρτισµένου στελεχιακού δυναµικού στην αγορά. 

 Ανάµεσα στους κατασκευαστές εξοπλισµού ή λογισµικού και τους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µπορεί να κυριαρχεί ακόµη η αντίληψη ότι τα 
προβλήµατα για να προσεγγίσουν την αγορά των ΑµεΑ και των ηλικιωµένων είναι 
αξεπέραστα. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οποιοσδήποτε µπορεί δυνητικά να βρεθεί 
παροδικά ή περιστασιακά σε κάποια κατάσταση αναπηρίας και ότι «ο καλός 
σχεδιασµός για ΑµεΑ και ηλικιωµένους ωφελεί τους πάντες». Πολλοί σχεδιαστές και 
ερευνητές έχουν σήµερα µικρή επίγνωση θεµάτων που σχετίζουν την πληροφορική 
µε τις αναπηρίες. 

Ανθρώπινο δίκτυο ΕΕΥΥ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΣΣ  

Η δηµιουργία ανθρώπινων δικτύων αποτελεί έναν από τους πλέον κατάλληλους 
µηχανισµούς για τη µεταφορά τεχνογνωσίας. Το δίκτυο ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΟΟ ΣΣ  εντάσσεται σε 
µια προσπάθεια προώθησης των αρχών της Σχεδίασης Για Όλους και της 
Καθολικής Πρόσβασης και της εµπέδωσης αυτών, τόσο από συγκεκριµένες οµάδες 
της ακαδηµαϊκής κοινότητας που πρόκειται να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη και 
διαµόρφωση της µελλοντικής τεχνολογίας, όσο και από στελέχη επιχειρήσεων, 
ιδρυµάτων και του δηµόσιου τοµέα που εµπλέκονται ενεργά στη χρήση των 
τεχνολογιών διαδικτύου και ειδικότερα των τεχνολογιών εκείνων που σκοπό έχουν 
την προώθηση της προσβασιµότητας του Παγκόσµιου Ιστού στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας (ΚτΠ) και τη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην καθηµερινή 
διαβίωση και την κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ. 

Από τεχνολογικής πλευράς, η αναγκαιότητα σύστασης του ανθρώπινου δικτύου 
ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΟΟ ΣΣ  συνίσταται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος αφορά τη διάδοση των 
καταλληλότερων τεχνολογικών εργαλείων και λύσεων για την επίτευξη της 
προσβασιµότητας και της διάδοσης των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Ο δεύτερος 
λόγος είναι η αυξανόµενη ζήτηση εξειδικευµένου προσωπικού στις προαναφερθείσες 
τεχνολογίες. Η ζήτηση αυτή δεν αποτελεί µόνο Ελληνικό αλλά και διεθνές φαινόµενο. 
Εκφράζεται δε τόσο στη βιοµηχανία όσο και σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και 
κυβερνητικούς οργανισµούς, ενώ αφορά τη διάθεση στελεχών και αποφοίτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επιµορφωµένων στη χρήση, υιοθέτηση και πρακτική των 
συγκεκριµένων τεχνολογιών. Ειδικότερα στον ελληνικό χώρο το ενδιαφέρον αυξάνει 
ενόψει της εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, στο οποίο αρκετά έργα, αλλά και οριζόντιες δράσεις, απαιτούν το µη 
αποκλεισµό των ΑµεΑ, συνεισφέροντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων της δράσης 
eAccessibility. Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώνεται έµπρακτα µε τη συµµετοχή της 
Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο EDeAN (www.e-accessibility.org) µέσω του Εθνικού 
∆ικτύου GR-DeAN (www.e-accessibility.gr).  
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Το ανθρώπινο δίκτυο ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΟΟ ΣΣ  είναι µια οµάδα ατόµων που προέρχονται από 
ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και από ιδιωτικές επιχειρήσεις του 
κλάδου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και τέλος από µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς που ασχολούνται µε τα ΑµεΑ. Όλα τα µέλη είναι προσεκτικά επιλεγµένα 
µε γνώµονα την επιστηµονική τους κατάρτιση, τη συστηµατική ενασχόλησή τους και 
την εµπειρία τους στον τοµέα των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών για ΑµεΑ. Τα µέλη του δικτύου, από διάφορες περιοχές της χώρας, 
βρίσκονται σε συχνή επαφή, τόσο µε ηλεκτρονικό τρόπο όσο και δια ζώσης, και 
σχεδιάζουν και υλοποιούν τις δραστηριότητες του δικτύου που αναφέρονται 
παρακάτω. 

∆ραστηριότητες του ανθρώπινου δικτύου ΕΕΥΥ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΣΣ  

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2003 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2005, ενώ 
η διάδοση των αποτελεσµάτων του θα συνεχιστεί, κυρίως από την ιστοθέση 
www.ΕΥΤΕΧΝΟΣ.gr και για τα επόµενα δύο χρόνια. 

Οι δραστηριότητες του δικτύου ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΟΟ ΣΣ  περιελάµβαναν: 

♦ Σεµινάρια Κατάρτισης µε θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Πραγµατοποιήθηκαν 
επτά (7) σεµινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης στα οποία 
καταρτίστηκαν 180 άτοµα, κυρίως µεταπτυχιακοί φοιτητές της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, επαγγελµατίες της ειδικής αγωγής 
και γενικότερα του χώρου των ΑµεΑ, στελέχη επιχειρήσεων πληροφορικής και του 
δηµόσιου τοµέα. Τα σεµινάρια ήταν διάρκειας 45 ωρών το καθένα. Στο πλαίσιο 
των σεµιναρίων παρήχθη πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Ενδεικτικά το πρόγραµµα 
κάθε σεµιναρίου κατάρτισης περιελάµβανε τα παρακάτω θέµατα: 

 Ανάλυση και κατηγοριοποίηση του πληθυσµού ΑµεΑ και των ηλικιωµένων  
 Μέθοδοι ανάλυσης των αναγκών των χρηστών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 
 Ιστορική ανασκόπηση και Επισκόπηση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 
 Τεχνολογίες φωνής στα βοηθήµατα ατόµων µε αναπηρίες 
 Γενικές τάσεις και τεχνολογικές προσεγγίσεις: design for all, inclusive design 
 Web Accessibility Initiative (WAI) του W3C (Word Wide Web Consortium) 
 Συµβολικά συστήµατα Εναλλακτικής Επικοινωνίας 
 Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για άτοµα µε γλωσσικές αναπηρίες και νοητικά προβλήµατα 
 Ειδικοί Web browsers  
 Μεθοδολογία Σχεδίασης για Όλους (Design for All) 
 Βοηθήµατα υλικού και λογισµικού για άτοµα µε απώλεια ακοής 
 Συστήµατα Επαυξητικής Επικοινωνίας για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 
 Συστήµατα Εναλλακτικής Επικοινωνίας για άτοµα µε νοητικά προβλήµατα 
 Ειδικές συσκευές και λογισµικό πρόσβασης σε υπολογιστές 
 Ολοκληρωµένοι σταθµοί εργασίας για τυφλούς και µερικώς βλέποντες 
 Συστήµατα πρόσβασης σε υπολογιστές µε τη βοήθεια εγκεφαλικών κυµάτων 
 VoiceXML και άλλα standards στις τεχνολογίες φωνής 
 Συστήµατα µετατροπής κειµένου σε οµιλία 
 ∆ιαλογικά συστήµατα φωνής 
 Υπηρεσίες διαµεταγωγής (relay services) για άτοµα µε απώλειες ακοής και άλλες αναπηρίες 

♦ Πρακτική Άσκηση. Είκοσι πέντε (25) άτοµα, κυρίως µεταπτυχιακοί φοιτητές, 
εργάστηκαν σε πέντε (5) κύκλους πρακτικών ασκήσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης µε στενή επίβλεψη εκπαιδευτών από όλους 
του φορείς του έργου. Για κάθε καταρτιζόµενο η πρακτική άσκηση είχε διάρκεια 
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140 ώρες και ήταν επιδοτούµενη. Κάθε πρακτική άσκηση περιλάµβανε την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου µικρού έργου (project), όπως τα παρακάτω 
ενδεικτικά παραδείγµατα:  

 Συγκριτικές Μετρήσεις Απόδοσης Συσκευών Πρόσβασης ΑµεΑ σε Η/Υ 
 Ανάπτυξη Προσβάσιµης ∆υναµικής Ιστοθέσης 
 Προσαρµογή ScreenDoors 2000 για υποστήριξη Ελληνικού λεξιλογίου στην πρόβλεψη 
λέξεων 
 Πλοήγηση Τυφλών σε ∆ηµόσιους Χώρους µε τη Χρήση Ετικετών RFID 
 Ανάλυση Τεχνολογικών Λύσεων Υποστηρικτικών Τεχνολογιών  
 Προσαρµογές Προσβασιµότητας Ιστοθέσης Βιβλιοθηκών Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 Ανάπτυξη προσβάσιµου ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου στον Παγκόσµιο Ιστό µε την 
επιπλέον χρήση τεχνολογίας Speech Application Language Tags (SALT) 
 Κατασκευή προσβάσιµης διαδικτυακής υπηρεσίας άµεσης συζήτησης 
 Κατασκευή ενός παιχνιδιού, προσβάσιµου από χρήστες µε κινητική αναπηρία 

 

Στις 12 Οκτωβρίου 2005 το δίκτυο ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧΝΝΟΟΣΣ  πραγµατοποιεί 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (Πανεπιστηµίου 30) ανοικτή ηµερίδα 

σχετικά µε τις δραστηριότητές του. 

 

Ανάδοχος του Έργου 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών  
 

 

 

Υπουργείο 
Ανάπτυξης 
Γενική 

Γραµµατεία 
Έρευνας και 
Τεχνολογίας 

Στο Πρόγραµµα  ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΟΟ ΣΣ  συµµετέχουν οι φορείς: Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, 
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, FORTHnet και Αναπηρία Τώρα. 

 Η δηµόσια δαπάνη του έργου συγχρηµατοδοτήθηκε κατά  75% από τo 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)  και κατά 25% από εθνικούς πόρους, 
στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 «Ανθρώπινο Τεχνολογικό ∆υναµικό», ∆ράση 

8.3.6 «Ανθρώπινα ∆ίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιµόρφωσης» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης 2000 - 2006. 
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