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1. Εισαγωγή 
 

Η δημιουργία δύο σταθμών εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) αποτελεί ένα 
από τα κομβικά εκείνα σημεία που θα επιτρέψουν στην Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών να ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσιών προς 
τους χρήστες της. Το έργο της δημιουργίας των δύο αυτών σταθμών εργασίας εντάσσεται στο 
πλαίσιο του έργου “ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ - Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & 
Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην ακαδημαϊκή κοινότητα” και ειδικότερα 
στη δράση 2.2. με την ονομασία “Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με ειδικές ανάγκες”. Στόχος 
της δημιουργίας αυτών των δύο θέσεων εργασίας είναι η υποστήριξη των ΑΜΕΑ στην 
προσπάθεια τους να αναζητήσουν, ανακτήσουν και χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές 
που διαθέτει η ΒΥΠ, καθώς επίσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ελευθέρα διακινούμενο 
περιεχόμενο του διαδικτύου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η μορφοποίηση 
ενός κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες 
αυτής της ευαίσθητης κατηγορίας να εκτελούν τις πληροφοριακές τους εργασίες, με τρόπο 
ομαλό και μη διακριτό, τόσο για αυτούς, όσο και για την ίδια τη λειτουργία της ΒΥΠ. 

Η ΒΥΠ λαμβάνοντας υπόψη, τις υπάρχουσες σχετικές ανάγκες των χρηστών της εντός του 
Πανεπιστημίου Πατρών, τη γενικότερη σχετική πολιτική του Ιδρύματος για την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες και κυρίως το δεδομένο κυρίαρχο 
ρόλο που ήδη διαδραματίζει στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης στην ευρύτερη 
Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, στοχεύει, στα πλαίσια του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ, στην 
ανάπτυξη και λειτουργία ενός Κέντρου, και των αντίστοιχων υπηρεσιών, Πληροφόρησης για 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.  

Παράλληλα η ΒΥΠ, έχοντας πρόσφατα μεταφερθεί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
υλοποιεί σταδιακά ένα πλάνο για την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες με ειδικές 
ανάγκες. Οι νέες εγκαταστάσεις της συνάδουν με τις διατάξεις των αποφάσεων του 
υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια και σε 
κοινόχρηστους χώρους (52487 και 52488 αντίστοιχα στο ΦΕΚ 18/Β/15-1-2002). Το νέο κτίριο, 
το οποίο ήδη έχει συντελέσει στην αισθητή βελτίωση των υπαρχουσών υπηρεσιών, είναι ένα 
εφαλτήριο για την δημιουργία των προϋποθέσεων αξιοποίησης της ΒΥΠ από τα ΑΜΕΑ. 
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2. Στόχος της μελέτης 
 

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους 
δημιουργίας ενός εργαστηρίου για ΑΜΕΑ, καθώς επίσης και όλων των ενεργειών και 
διαδικασιών που χρειάζεται να το πλαισιώσουν, ούτως ώστε να αποτελέσει μια 
ολοκληρωμένη υπηρεσία.  

Το εργαστήριο αυτό στοχεύει να αποτελέσει μια πρωτοποριακή δράση για τα ελληνικά 
δεδομένα στο μείζον θέμα της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 
εκπαίδευση και την ενημέρωση. Σκοπός της προσπάθειας είναι η πρόσβαση μέσα από το 
εργαστήριο αυτό, σε κατάλληλα επιλεγμένες και επεξεργασμένες συλλογές της ΒΥΠ. Στο 
κέντρο θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι χρήστες με ειδικές ανάγκες, ανεξάρτητα της 
ιδιότητάς τους.  
 
2.1. Στόχοι 

Συνοπτικά οι στόχοι της μελέτης αυτής είναι:  
1. Η εκπόνηση προδιαγραφών για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου με την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδομή (hardware) και λογισμικό (software).  
2. Η εκπόνηση πιλοτικών κανόνων λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες.  
3. Η εκπόνηση προδιαγραφών για τις εναλλακτικές ιστοσελίδες της ΒΥΠ σε 

προσπελάσιμη και αναγνώσιμη μορφή για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
4. Εκπόνηση σχεδίου προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.  

 
Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του υποέργου προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) 

κατάλληλα διαμορφωμένων θέσεων εργασίας Η/Υ, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως 
εξοπλισμένες με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (hardware) και λογισμικό 
(software). Το hardware τμήμα του εξοπλισμού αυτού μεταφράζεται κυρίως σε αποδοτικές 
συσκευές εξόδου (οθόνες 20”+ υψηλής ευκρίνειας, ηχητικά συστήματα υψηλής απόδοσης με 
στοιχεία ελέγχου και ρύθμισης του ήχου, όπως για παράδειγμα ηχεία και ακουστικά), καθώς 
επίσης και τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία απόδοσης (κάρτες ήχου και βίντεο). 

Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι πλαισιωμένες με τα ακόλουθα στοιχεία περιφερειακού 
εξοπλισμού: 

1. Συσκευές εξόδου: 
1.1. Κλασσικό εκτυπωτή 
1.2. Εκτυπωτή Braille 
1.3. Ακουστικά 

2. Συσκευές εισόδου: 
2.1. Σαρωτή κειμένου και εικόνας (scanner) 
2.2. Κάμερα 
2.3. Συσκευές κατάδειξης (mouse, joystick κλπ.) 

Ένα στοιχείο κομβικής σημασίας για τον εξοπλισμό των σταθμών εργασίας αποτελεί το 
ειδικό λογισμικό που υποστηρίζει την εκτέλεση των πληροφοριακών εργασιών του ΑΜΕΑ.  

1. Λογισμικό σύνθεσης και απόδοσης ομιλίας που να υποστηρίζει και την Ελληνική 
γλώσσα. 

2. Ειδικό λογισμικό σύνθεσης πλοήγησης στο Διαδίκτυο με εργαλεία για άτομα με 
ειδικές ανάγκες (μετατροπή ιστοσελίδων σε απλό κείμενο με δυνατότητα μεγέθυνσης 
των χαρακτήρων, ηχητική απόδοση του περιεχομένου, ηχητικές οδηγίες χρήσης, 
ηχητική χρήση των εντολών κλπ.)  

3. Λογισμικό οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR). 
Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η περαιτέρω προμήθεια εξοπλισμού που να διευρύνει τις 

δυνατότητες των θέσεων εργασίας, ώστε να καλύπτονται περισσότερες κατηγορίες χρηστών 
με ειδικές ανάγκες. 

1. Λογισμικό που να επιτρέπει την μεγέθυνση της οθόνης για τα άτομα με ανάγκες 
όρασης. 
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2. Πληκτρολόγιο ειδικού τύπου για άτομα με προβλήματα στα χέρια και ειδικότερα για 
μονόχειρες. 

3. Ειδική συσκευή χειρισμού ποντικιού για άτομα με κινητικά προβλήματα. 
4. Διακόπτες πίεσης για ευκολότερη ενεργοποίηση εντολών. 
5. Ιχνόσφαιρα χειρισμού που εξομοιώνουν την κίνηση και τα πλήκτρα του ποντικιού 

για ευκολότερη χρήση από άτομα με κινητικά προβλήματα. 
 
2.2. Προσωπικό 

Το προσωπικό της ΒΥΠ που έχει επιφορτιστεί την υλοποίηση του έργου είναι: 
1. Βαλής Χρήστος 
2. Γαβρίλης Δημήτριος 
3. Γεωργίου Παναγιώτης (συντονιστής έργου) 
4. Παπαδάτου Φιερούλα 
5. Τσάκωνας Γιάννης 

 
Το προσωπικό αυτό έχει τα εξής καθήκοντα: 

1. Συντονισμός της δράσης. 
2. Καθορισμός των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών για την επιλογή και 

προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού. 
3. Καθορισμός των απαραιτήτων λειτουργικών προδιαγραφών για την επιτυχή 

ενσωμάτωση των νέων υπηρεσιών με τις ήδη υπάρχουσες. 
4. Την επίβλεψη και το συντονισμό της εγκατάστασης των σταθμών εργασίας από την 

εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια. 
5. Τη σύνταξη των απαραίτητων κατευθυντήριων οδηγιών για την δημιουργία 

εναλλακτικού δικτυακού τόπου για τα ΑΜΕΑ.  
6. Το σχεδιασμό προγράμματος προβολής του έργου προς τρεις κατευθύνσεις, δηλαδή 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην τοπική κοινωνία και σε εθνικό επίπεδο. 
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3. ΑΜΕΑ 
 

Ο όρος ΑΜΕΑ περιγράφει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες. Τα άτομα 
αυτά διακρίνονται από μια μορφή ανεπάρκειας και ανικανότητας εκτέλεσης συγκεκριμένων 
εργασιών. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε το 1976 την διάκριση μεταξύ των όρων βλάβη, 
ανικανότητα και μειονέκτημα. 

“Μια βλάβη είναι η οποιαδήποτε απώλεια ή μη κανονικότητα της ψυχολογικής, φυσιολογικής και 
ανατομικής δομής ή λειτουργίας. Μια ανικανότητα είναι ο οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (η οποία 
προκύπτει από βλάβη) της ικανότητας να εκτελεί μια δραστηριότητα με τρόπο ή μέσα στα πλαίσια της 
αντίληψης του κανονικού για ένα ανθρώπινο ον. Ένα μειονέκτημα είναι ένα ελάττωμα ενός ορισμένου 
ατόμου, που προκύπτει από μια βλάβη ή ανικανότητα, και το οποίο αποτρέπει την ολοκλήρωση ενός 
ρόλου που θεωρείται κανονικός για αυτό το άτομο (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, και τους 
κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες ”. 

Ο ίδιος οργανισμός μέσα από τη Διεθνή Ταξινόμηση Λειτουργικότητας ορίζει την 
ανικανότητα “ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ατόμου με μια βλάβη και των 
περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίζει”.1 Ο ορισμός αυτός 
καλείται να συνενώσει μια σειρά από κοντινούς ορισμούς διαφορετικών χωρών, να αποφύγει 
την χρήση ιατρικών όρων, να ξεπεράσει προβλήματα μετάφρασης, να επιτύχει ομοιογένεια 
των όρων που χρησιμοποιούνται, και να γίνει αποδεκτός σε χώρες που δεν διαθέτουν ένα 
πλαίσιο περιγραφής των ΑΜΕΑ. 

 Τα άτομα αυτά κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον τύπο ανικανότητας που τα 
διακρίνει στις παρακάτω κατηγορίες: 

 
Λειτουργίες Σώματος  

1. Νοητικές λειτουργίες 
2. Αισθητήριες λειτουργίες και πόνος 
3. Λειτουργίες ομιλίας και λόγου 
4. Λειτουργίες του καρδιολογικού, αιματολογικού, ανοσοποιητικού και αναπνευστικού  

συστήματος 
5. Λειτουργίες του διατροφικού, μεταβολικού και ενδοκρινικού συστήματος  
6. Λειτουργίες σχετικές με τα ουρογεννητικά συστήματα και τα συστήματα 

αναπαραγωγής.  
7. Νευρό-μυϊκό-σκελετικές και σχετικές με την κίνηση λειτουργίες 
8. Λειτουργίες του δέρματος και σχετικές δομές. 

 
Δομές Σώματος 

1. Δομές του νευρικού συστήματος 
2. Οφθαλμός, αυτί και σχετικές δομές  
3. Δομές σχετικές με την ομιλία και τον λόγο 
4. Δομές του καρδιολογικού, αιματολογικού, ανοσοποιητικού και αναπνευστικού  

συστήματος 
5. Δομές του διατροφικού, μεταβολικού και ενδοκρινικού συστήματος  
6. Δομές σχετικές με τα ουρογεννητικά συστήματα και τα συστήματα αναπαραγωγής.  
7. Δομές σχετικές με την κίνηση  
8. Δέρμα και συναφείς δομές. 

 
Δράσεις και συμμετοχές 

1. Μάθηση και εφαρμογή της γνώσης  
2. Γενικά καθήκοντα και απαιτήσεις 
3. Επικοινωνία 
4. Κινητικότητα 
5. Αυτονομία και προστασία 
6. Οικιακή ζωή 

                                                 
1 “Position Paper on Definition of Disability” (http://www.dpi.org/en/resources/pdfs/03-04-08-definition_dis.pdf) 
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7. Διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις  και σχέσεις 
8. Σημαίνοντες τομείς της ζωής  
9. Κοινοτική, κοινωνική και πολιτική ζωή 

 
Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

1. Προϊόντα και τεχνολογία  
2. Φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινες παρεμβάσεις σε αυτό 
3. Υποστήριξη και σχέσεις 
4. Συμπεριφορές 
5. Υπηρεσίες, συστήματα και πολιτικές 

 
Στις 12 Μαΐου 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε το κείμενο “Barrier Free Europe” 

(COM (2000) 284final)2. Το κείμενο αυτό προετοιμάστηκε από το EDF και το Disability 
Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων όπως:  

1. Κοινωνία της πληροφορίας  
2. Μεταφορές 
3. Περιβάλλον  
4. Μη διάκριση 
5. Προτυποποίηση  
Το κείμενο αυτό σηματοδοτεί την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει όλες τις 

δυνατές ευκολίες προς τα ΑΜΕΑ προκειμένου να εξισωθούν σε λειτουργικό επίπεδο με τα 
υπόλοιπα κοινωνικά μέλη. Η δέσμευση αυτή αποτυπώθηκε στην αύξηση του κατά κεφαλή 
δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και για την καταπολέμηση της διάκρισης κατά των 
ΑΜΕΑ. Η αύξηση αυτή έφτασε το 2% ανά έτος για την περίοδο 1992-2001. Παρ’ όλα αυτά 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των παροχών προς τα ΑΜΕΑ, αφού μόνο το 8% 
των συνολικών δαπανών για την κοινωνική πρόνοια απευθύνονται σε αυτά.3

 
3.1. Στοιχεία για τα ΑΜΕΑ 

Κατά την διάρκεια συλλογής στοιχείων για την κατάσταση και τον αριθμό των ΑΜΕΑ η 
ομάδα εργασίας ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης. Τα στοιχεία που 
υπάρχουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι περιορισμένα και δεν καλύπτουν όλο το 
εύρος των προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν, ενώ παράλληλα ο βαθμός επικαιρότητας 
των πηγών είναι σχετικά χαμηλός.  

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα έξι άτομα (16,4%) που βρίσκεται σε ηλικία 
επαγγελματικής απασχόλησης, ανέφερε ότι είχε ένα πάγιο πρόβλημα υγείας ή μια 
ανικανότητα (LSHPD)4. Η έρευνα διεξήχθη το 2002 και συμμετείχαν και οι οκτώ (8) υπό 
ένταξη χώρες την περίοδο εκείνη. Μεταξύ των χωρών αυτών, το ποσοστό ήταν 14,3%. Το 
ποσοστό των ατόμων που ανέφεραν κάποιου είδους ανικανότητα και στις είκοσι πέντε χώρες, 
αντιστοιχεί σε σχεδόν 45 εκατομμύρια άτομα σε ηλικία επαγγελματικής απασχόλησης. Το 
ποσοστό αυτό ποικίλλει ευρέως μεταξύ των κρατών μελών. Το υψηλότερο ποσοστό κατέχει η 
Φινλανδία (32,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (27,2%), ενώ το χαμηλότερο η Ιταλία (6.6%) και 
η Ισπανία (8,7%). Μεταξύ των υπό ένταξη χωρών το υψηλότερο ποσοστό βρέθηκε στην 
Εσθονία (23,7%) και το χαμηλότερο στη Σλοβακία (8,2%). Τα ποσοστά των ατόμων αυτών 
αυξάνονται ηλικιακά σε όλα τα κράτη μέλη. 

                                                 
2EDF, “Latest European Disability News” (http://www.edf-feph.org/en/news/latest.htm) 
3 EUROStat, “Per capita social protection expenditure in the EU rose by almost 2% per annum: Total expenditure 
accounted for 27.5% of GDP in the EU in 2001” (http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/3-23042004-
AP/EN/3-23042004-AP-EN.HTML). 
4 Diversity@Works, “Themes Disability” (http://www.diversityatwork.net/EN/en_theme_disability_demo.htm) 

 - 8 - 



Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

 

 Σύνολο Γυναίκες Άνδρες  Σύνολο Γυναίκες Άνδρες 
ΕΕ 15 16.4 16.3 16.5 Υπό ένταξη 14.3 14.5 14.0 
Αυστρία 12.8 11.6 14.0 Πολωνία - - - 
Βέλγιο 18.4 17.9 18.9 Δημ. της Τσεχίας 20.2 21.1 19.2 
Γαλλία 24.6 24.8 24.3 Μάλτα 8.5 7.3 9.7 
Γερμανία 11.2 10.3 12.2 Κύπρος 12.2 11.1 13.4 
Δανία  19.9 21.1 18.8 Εσθονία 23.7 24.2 23.1 
Ελλάδα 10.3 10.6 9.9 Λιθουανία 8.4 8.5 8.3 
Ηνωμένο Βασίλειο 27.2 27.8 26.7 Ρουμανία 5.8 6.5 5.0 
Ιρλανδία 11.0 10.5 11.6 Σλοβενία 19.5 19.1 19.9 
Ισπανία 8.7 8.0 9.4 Ουγγαρία 11.3 11.3 11.3 
Ιταλία 6.6 6.3 7.0 Σλοβακία  8.2 8.2 8.1 
Λουξεμβούργο 11.7 9.6 13.7 Λετονία - - - 
Ολλανδία 25.4 26.4 24.5 Νορβηγία 16.4 17.4 15.5 
Πορτογαλία 20.1 21.6 18.5     
Σουηδία 19.9 21.7 18.2     
Φιλανδία 32.2 33.6 30.7     
Πίνακας 1:  

 
Ποσοστό ατόμων σε ηλικία επαγγελματικής απασχόλησης το 2002 (εξαιρείται η Λετονία και η Πολωνία) 

Η συμμετοχή των ατόμων που ανέφεραν κάποιο πρόβλημα ικανότητας στο εργατικό 
δυναμικό είναι πολύ χαμηλή, ειδικά για σοβαρές περιπτώσεις ανικανότητας. Το 78% των 
πολύ σοβαρά ανάπηρων και το 49% των σοβαρά ανάπηρων σε ηλικία 16-64 ήταν εργατικά 
μη ενεργά κατά το 2002, σε αντίθεση με το 27% για τα άτομα που δεν αντιμετώπιζαν ένα 
τέτοιο πρόβλημα. Ακόμα και εντός του εργατικού δυναμικού, το ποσοστό ανεργίας ήταν 
σημαντικά υψηλότερο ανάμεσα στους σοβαρά μη ικανούς (12.8%) και τους σοβαρά ικανούς 
(10.9%) από τους υγιείς (7.2%). Σύμφωνα με τη μελέτη τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό 
δυναμικό και την ανεργίας είναι παραπλήσια μεταξύ των κατηγοριών των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν μέτρια ή ήπια αναπηρία και των υγειών. 

Στην Αυστραλία, σύμφωνα με έρευνα του Αυστραλιανού Γραφείου Στατιστικών, σχεδόν 4 
εκατομμύρια άτομα ανέφεραν κάποιο πρόβλημα ανικανότητας το 2003 με παρόμοια 
αναλογία μεταξύ των δύο φυλών. Το ποσοστό αυξάνεται με την ηλικία αγγίζοντας το 81% 
για άτομα άνω των 85 ετών.5 Το 59% με ηλικία 15 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν ένα 
πρόβλημα ανικανότητας, χρησιμοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και το 47% έχει πρόσβαση 
στον ίδιο χώρο για όλη την ήπειρο της Αυστραλίας.6  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) παρατηρείται μείωση των ατόμων 
με τύφλωση και με προβλήματα όρασης (π.χ. μέσα από διαδιδόμενες ασθένειες), αλλά 
ταυτόχρονα υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των ατόμων που αντιμετωπίζουν τέτοια 
προβλήματα λόγω ηλικιακών παραγόντων.7 Τα στοιχεία του ΠΟΥ παρουσιάζουν ότι το 2002 
υπήρχαν πάνω από 161 εκατομμύρια άτομα με προβλήματα όρασης, εκ των οποίων τα 124 
έχουν περιορισμένη όραση και 37 έχουν τύφλωση. 

Η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού των ατόμων με προβλήματα όρασης αναδεικνύει 
δύο σημαντικά γεγονότα:  

1. Το 82% των ατόμων άνω των 50 ετών εμφανίζουν προβλήματα όρασης. Το ποσοστό 
αυτό αντικατοπτρίζει το 19 του συνολικού πληθυσμού.  

2. Τα στοιχεία που αφορούν την παιδική τύφλωση εμφανίζουν περίπου 1,4 
εκατομμύρια παιδία κάτω των 15.  

                                                 
5 PDCA, “One in 5 Australians report a disability!” (http://www.pdca.org.au/cgi-bin/pdca/regular/One in 5 
Australians report a disability!.pl). 
6 Australian Capital Territory Stats, “Disability in the ACT” 
(http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/46d1bc47ac9d0c7bca256c470025ff87/71bcf1841bfa37f9ca256f84007c
28f5!OpenDocument). 
7 World Health Organization, “Magnitude and causes of visual impairment: Fact Sheet N°282”, 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/).  
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Ως μια γενική διαπίστωση που προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΟΥ είναι ότι οι γυναίκες 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσουν ένα πρόβλημα στην όραση τους απ’ ότι οι 
άνδρες.  
 

 Αφρική Αμερική Ανατολική 
Μεσόγειος Ευρώπη Νότιο-

ανατολική Ασία 
Δυτικός 
Ειρηνικός Σύνολο 

Πληθυσμός 672.2 852.6 502.8 877.9 1,590.80 1,717.50 6,213.90 

# Τυφλοί 6.8 2.4 4 2.7 11.6 9.3 36.9 

% ολικά τυφλοί 18% 7% 11% 7% 32% 25% 100% 

# περιορισμένη 
όραση 20 13.1 12.4 12.8 33.5 32.5 124.3 

# προβλήματα 
όρασης 26.8 15.5 16.5 15.5 45.1 41.8 161.2 

Πίνακας 3:  Γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού των ατόμων με προβλήματα όρασης (ΠΟΥ). 

 

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας είναι 
πενιχρά. Οι εκτιμήσεις για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας βασίζονται συχνά 
στον αριθμό των χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι 
περίπου 7 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες για να 
ξεπεράσουν τα προβλήματα κινητικότητας που τους διακρίνουν. Δεν υπάρχουν 
στατιστικά στοιχεία που να καλύπτουν με ακρίβεια και αξιοπιστία την κατάσταση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την  Ελλάδα. 
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4. Υποστηρικτικές τεχνολογίες 
 

Το σύνολο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των τυπικών 
εργασιών των ΑΜΕΑ ονομάζονται “υποστηρικτικές τεχνολογίες” (assistive technologies). Οι 
τεχνολογίες αυτές είναι σχεδιασμένες, ώστε να επιτρέπουν άτομα με ειδικές ανάγκες να 
εκτελούν τις εργασίες αυτές με άνεση και ευκολία. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες 
διακρίνονται σε υψηλής και χαμηλής τεχνολογικής στάθμης (high/low-tech). Στην πρώτη 
κατηγορία περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές συσκευές και λογισμικό, όπως για παράδειγμα 
πληκτρολόγια ειδικού τύπου για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Στην δεύτερη 
κατηγορία εντάσσονται μηχανικές και ηλεκτρικές κυρίως συσκευές, όπως οι αναπηρικές 
καρέκλες, στυλό με ειδικές λαβές, χαρτί με ανάγλυφες γραμμές κλπ. Οι υποστηρικτικές 
τεχνολογίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη προδιαγραφών για την δημιουργία 
των σταθμών εργασίας των ΑΜΕΑ περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα προϊόντα λογισμικού και 
υλικοτεχνικής υποδομής για την εκτέλεση τυπικών εργασιών ατόμων με ειδικές ανάγκες 
όρασης και κινητικότητας χεριών. 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες παρεμβαίνουν, είτε για να προσαρμόσουν κοινές 
τεχνολογίες στα μέτρα των ΑΜΕΑ (adaptive assistive technologies), είτε για να 
αντικαταστήσουν πλήρως τα μέσα με τα οποία οι ΑΜΕΑ ολοκληρώνουν καθημερινές 
διαδικασίες (alternative assistive technologies).  

Οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της κατάλληλης υποστηρικτικής συσκευής 
είναι:  

1. Η ποιότητα. 
2. Η καταλληλότητα της συσκευής σε συνάρτηση με τον τύπο και την βαρύτητα της 

ανάγκης του ΑΜΕΑ. 
3. Το κόστος. 
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Ε.Ε. στις οποίες πήραν μέρος οκτώ χώρες, η επιλογή των υποστηρικτικών 
τεχνολογιών από τα ΑΜΕΑ γίνεται σε ένα ευρύ πλαίσιο κοινωνικών διασυνδέσεων. 
Πρόσθετοι στα παραπάνω κριτήρια επιλογής, αποτελούν και οι παράγοντες της προσωπικής 
κατάστασης τους, του προσωπικού εισοδήματος τους, της εργασιακής κατάστασης τους και 
της γεωγραφικής θέσης τους.8

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες υψηλής στάθμης, οι οποίες αποτελούν και αντικείμενο της 
παρούσας μελέτης, επιτρέπουν στα ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση σε σταθμούς εργασίας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και να εκτελούν τυπικές εργασίες ή να αναζητούν ηλεκτρονική 
πληροφόρηση. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες αυτού του τύπου καλούνται να δώσουν λύση 
σε ένα μέρος του μεγάλου προβλήματος, που ονομάζεται ψηφιακό χάσμα (Digital Divide), 
και αφορά την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αμερική, 
λιγότερο από το ένα τέταρτο (23,9%) των ΑΜΕΑ έχουν προσωπικό υπολογιστή στην οικεία 
τους, ενώ μόλις το ένα δέκατο (9,9%) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.9 Ακόμη όμως και αυτοί οι 
οποίοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης ενός υπολογιστή, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 
στην απόκτηση των ζητούμενων πληροφοριών και την αξιοποίηση τους. Τα προβλήματα 
χρήσης των προσωπικών υπολογιστών διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του 
προβλήματος που αντιμετωπίζει το ΑΜΕΑ. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα ΑΜΕΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι τα εξής: 

1. Προβλήματα μη σήμανσης των γραφικών παραστάσεων και εικόνων, πινάκων και 
πλαισίων.  

2. Προβλήματα ανάγνωσης των κειμένων στην οθόνη και θέασης των γραφικών 
παραστάσεων. 

                                                 
8 Dir Directorate-General for Employment and Social Affairs, “Access to Assistive Technology in the European 
Union”, European Communities, 2003. 
9 Kaye, H.S. “Computer and Internet Use Among People with Disabilities”, Disability Statistics Report 13. Washington 
DC: U.S. Department of Education, National Institute on Disability and Rehabilitation Research, 
(http://dsc.ucsf.edu/view_pdf.php?pdf_id=23). 
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3. Τα ΑΜΕΑ με προβλήματα ακοής δυσκολεύονται να συλλάβουν τους ήχους του 
σταθμού εργασίας, ειδικότερα εάν αυτοί δεν συνοδεύονται από οπτικές ενδείξεις 
επάνω στην οθόνη. 

4. Άτομα με κινητικές ανάγκες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο χειρισμό των συσκευών 
εισόδου. 

5. Άτομα με προβλήματα νοητικής υστέρησης αντιμετωπίζουν προβλήματα ασυνεπούς 
δόμησης των δικτυακών τόπων και ανεπαρκούς πλοήγησης, σύνθετης ορολογίας κ.α. 

Οι τεχνολογίες που προτείνονται στην παρούσα μελέτη έχουν έναν χαρακτήρα 
αντικατάστασης των συμβατικών μέσων πρόσβασης στην πληροφορία, παρέχοντας εξ’ 
ολοκλήρου νέα μέσα αλληλεπίδρασης του ΑΜΕΑ με την ηλεκτρονική πληροφορία. 
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5. ΑΜΕΑ και βιβλιοθήκες 
 

Η απόκτηση, εγκατάσταση και χρήση των τεχνολογιών αυτών από μια βιβλιοθήκη δεν 
αποτελούν από μόνες τους πανάκεια στο πρόβλημα της ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ και της 
πρόσβασης τους στην ηλεκτρονική πληροφορία, αλλά αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση μιας ολιστικής επίλυσης του. Υπάρχει μια σειρά  ενεργειών, οι οποίες μπορούν 
να οδηγήσουν στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, όπως η υποστήριξη τους από 
εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, η συμμετοχή μελών της κοινότητας των ΑΜΕΑ 
στην επιλογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας και η προβολή και προώθηση του έργου.10  

Η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκονόμων (ALA) σημειώνει ότι “οι βιβλιοθήκες 
διαδραματίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στις ζωές των ατόμων με ανικανότητα με την διευκόλυνσης της 
πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία”.11 Οι τομείς στους οποίους οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να 
δώσουν τη δέουσα σημασία και προσοχή για να μπορέσουν να παρέχουν με επιτυχία τις 
υπηρεσίες τους σε χρήστες με ειδικές ανάγκες είναι οι παρακάτω: 
 

1. Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών που ενθαρρύνουν και ευνοούν 
την χρήση της βιβλιοθήκης από τα ΑΜΕΑ, όπως για παράδειγμα διαφορετικές 
περίοδοι δανεισμού, μεγαλύτερες δυνατότητες παραγγελίας βιβλιογραφίας κλπ. Οι 
διαφορετικές υπηρεσίες που πιθανόν θα δημιουργηθούν θα πρέπει να πλαισιωθούν 
από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και να αποδίδονται με την κατάλληλη 
μεθοδολογία.12 

 
2. Εγκαταστάσεις, δηλαδή η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών που επιτρέπουν 

την επίσκεψη και κίνηση των ΑΜΕΑ μέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης. 
 

3. Συλλογές, δηλαδή η χάραξη πολιτικής ανάπτυξης της συλλογής (έντυπης, 
οπτικοαουστικής, ηλεκτρονικής) που να περιλαμβάνει μέσα στις κατηγορίες των 
εξυπηρετούμενων χρηστών τα ΑΜΕΑ. Είναι φυσικό πως η ανάπτυξη μιας τέτοιας 
συλλογής μπορεί να προσκρούει σε αρκετούς παράγοντες, όπως είναι το μέγεθός της 
κοινότητας των ΑΜΕΑ αναλογικά με το μέγεθος της εξυπηρετούμενης κοινότητας, τη 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων πηγών, τον βαθμό προσβασιμότητας των πηγών κλπ. 
Παρ’ όλα αυτά η προμήθεια και χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με 
τις κατάλληλες μορφές τεκμηρίων είναι δυνατό να οδηγήσουν, τόσο στην αξιοποίηση 
των υπαρχουσών συλλογών, όσο και στην δημιουργία ειδικών συλλογών. 

 
4. Υποστηρικτική τεχνολογία, δηλαδή η παροχή τεχνολογικών μέσων που εγγυώνται 

την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις συλλογές της βιβλιοθήκης, τις μεν έντυπες με 
περιφερειακό τρόπο (π.χ. OPAC), τις δε οπτικοακουστικές και ηλεκτρονικές με άμεσο 
τρόπο. Ο τρόπος επιλογής της υποστηρικτικής τεχνολογίας, θα πρέπει να διακρίνεται 
από μεθοδικότητα, αναλύοντας όλες τις παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν 
την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της (χώροι, υπάρχων εξοπλισμός, συλλογές 
κλπ.). 

 
5. Τεχνογνωσία, δηλαδή η παροχή τεχνογνωσίας προς την εξυπηρετούμενη κοινότητα 

ΜΕΑ για την εξοικείωση τους με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες μέσα από 
εκπαιδευτικές ενότητες, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες που προσφέρει η 
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.13 

 

                                                 
10 Rubin, R. J. “Usability and disabilities: the human interface”, 
(http://www.ala.org/ala/olos/outreachresource/usability_and_disability.pdf). 
11 ALA, “Library Services for People with Disabilities Policy Passes”, 
(http://www.ala.org/ala/ascla/asclaissues/libraryservices.htm). 
12 Applin, M.B. “Instructional services for students with disabilities”. The Journal of Academic Librarianship, τομ. 25, 
τευχ. 2, 1999, σσ. 139-141. 
13 Homepage of the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped (NLS), 
(http://www.loc.gov/nls). 
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6. Βιβλιοθηκονομική κατάρτιση, δηλαδή η εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη του 
προσωπικού της βιβλιοθήκης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν με τον κατάλληλο 
τρόπο τα ΑΜΕΑ. Είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί την συνδρομή 
πολλών επιστημονικών κλάδων, όπως της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. 

 
Όπως είναι προφανές οι τομείς δραστηριοποίησης που αναφέρονται δεν επικεντρώνονται 

στην ηλεκτρονική πληροφόρηση, αλλά περικλείουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών που οι 
βιβλιοθήκες παρέχουν στους χρήστες τους. Οι συστάσεις εναρμονίζονται με νομοθετικές 
ρυθμίσεις αρκετών κρατών, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Αμερικάνικής νομοθεσίας 
και των διατάξεων της κυβερνητικής οργάνωσης Americans with Disabilities Act (ADA).14 Το 
κείμενο της ADA συστήνει στις βιβλιοθήκες να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 
που θα εγγυώνται την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε χώρους και τη συμμετοχή τους 
σε παντός είδους δραστηριότητες. Παράλληλα προτρέπει τις βιβλιοθήκες να αναπτύξουν 
έργο κοινωνικής διάστασης για τα ΑΜΕΑ, όπως για παράδειγμα να προσλαμβάνουν ΑΜΕΑ, 
όταν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις εργασίας και να μην αποκλείονται για λόγους που 
έχουν να κάνουν με την ιδιαιτερότητα τους. 

Εξέχουσα σημασία δίνεται στην κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση 
των ΑΜΕΑ. Ο τρόπος εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ απαιτεί ειδικού τύπου συμπεριφορές που θα 
άρουν συναισθήματα φόβου, άγνοιας και απομόνωσης. Βιβλιοθηκονομικές ενώσεις, όπως για 
παράδειγμα η Scottish Confederation of University and Research Libraries (SCURL), 
εκδίδουν οδηγούς για το προσωπικό των βιβλιοθηκών μελών τους.15 Αν και οι 
βιβλιοθηκονόμοι έχουν επιδείξει στο παρελθόν βελτίωση της συμπεριφοράς τους και 
υποστηρίζουν επαρκώς τα ΑΜΕΑ για την εκπλήρωση των αναγκών τους, εντούτοις 
παραμένουν προβλήματα αντίληψης των πραγματικών δυνατοτήτων των ΑΜΕΑ και της 
αξίας του ορθού σχεδιασμού των υπηρεσιών και του περιβάλλοντος χώρου.16 Είναι φυσικό οι 
πως αντιλήψεις των βιβλιοθηκονόμων διαφέρουν από αυτές των ΑΜΕΑ, καθώς δεν 
προσλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τον περιβάλλοντα χώρο, όμως η λογική των 
βιβλιοθηκονόμων και των διαχειριστικών οργάνων των βιβλιοθηκών χρειάζεται να 
συμπεριλαμβάνει τις αναγκαιότητες των ΑΜΕΑ. Για παράδειγμα χρειάζεται να γίνεται 
διεξοδική ανάλυση κατά τον σχεδιασμό μιας υπηρεσίας ή ενός χώρου με γνώμονα, όχι μόνο 
τα χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου τμήματος της εξυπηρετούμενης κοινότητας, αλλά και τις 
ιδιαιτερότητες των χρηστών αυτής της κατηγορίας.  

Ένα δεύτερο τμήμα ευθύνης που προκύπτει είναι η δυνατότητα των βιβλιοθηκονόμων να 
επιλέξουν τον κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό και η επάρκεια γνώσης χειρισμού του και 
συντήρησης του. Οι βιβλιοθηκονόμοι θα πρέπει να κατέχουν τον χειρισμό της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας που προσφέρει πρόσβαση στο κτίριο της βιβλιοθήκης ή/και 
στην ηλεκτρονική πληροφορία, ώστε να την αποδίδουν με σαφήνεια και ευνόητο τρόπο σε 
άτομα που πιθανόν δεν έχουν τις ίδιες αντιληπτικές ικανότητες με άλλους χρήστες. 

                                                 
14 “American with Disabilities Act”, (http://www.ada.org). 
15 Foster, M., Charles, S. “Supporting library users with disabilities: a guide for front-line staff”. Dundee University 
Library, 1998, (http://scurl.ac.uk/WG/SNG/documents/DisabilityBooklet1.5version2no%20pics.pdf). 
16 Wilhelmus, D.W., “Perspectives on the Americans with Disabilities Act: accessibility of academic libraries to 
visually impaired patrons”, The Journal of Academic Librarianship, τομ. 22, τευχ. 5, 1996, σσ. 366-370. 
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6. Εναλλακτικός δικτυακός τόπος της ΒΥΠ 
 
Οι δικτυακοί τόποι των βιβλιοθηκών αποτελούν το ένα από τα κύρια μέσα πρόσβασης 

στην ηλεκτρονική πληροφορία για τα ΑΜΕΑ στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Τα συστήματα 
αυτά προσπαθούν να συγκεράσουν τα χαρακτηριστικά πολλών και πολύμορφων 
πληροφοριακών συστημάτων, όπως είναι βάσεις δεδομένων, θεματικές πύλες, οδηγοί 
(directories), διαδικτυακές εκδόσεις αυτοματοποιημένων καταλόγων (web OPACs) κλπ. Είναι 
φυσικό να αναλαμβάνουν και την πρόκληση της άρσης των εμποδίων που πιθανόν 
εμφανίζονται στα συστήματα αυτά, τουλάχιστον σε όσα φέρει την ευθύνη δημιουργίας, 
συντήρησης και παροχής. 

Το πρόγραμμα NOVA (Non-Visual Access to the Digital Library)17 είχε ως στόχο την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου εξερεύνησης και κατανόησης του τρόπου χειρισμού των 
ηλεκτρονικών πηγών, και ειδικότερα των ψηφιακών βιβλιοθηκών (νοούμενες ως ψηφιακά 
υποκατάστατα των φυσικών βιβλιοθηκών). 

Το κυρίως τμήμα του προγράμματος NOVA περιελάμβανε την μέτρηση και την 
αξιολόγηση της διαδικασίας αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας από τέσσερα 
συστήματα . Σε πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της καταγραφής των διαλόγων των 
χρηστών με το σύστημα, στην προσπάθεια να συλλεχθούν κάποια πρώτα ποιοτικά στοιχεία 
συμπεριφοράς (συναισθήματα, απόψεις κλπ.) για την πορεία της διαδικασίας και τα 
αποτελέσματα της. Σε δεύτερη φάση ακολούθησαν ημί-δομημένες συνεντεύξεις για την 
συλλογή πιο ολοκληρωμένων ποιοτικών στοιχειών, τα οποία αφορούσαν επί μέρους τμήματα 
της διαδικασίας, την επιφάνεια εργασίας, τους τρόπους βελτίωσης κλπ.  

Ως γενικό συμπέρασμα παρουσιάζεται ότι τα ΑΜΕΑ χρειάζεται να εκτελέσουν 
περισσότερα βήματα στην πορεία μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης με συστήματα αυτού του 
είδους και συνεπώς να δαπανήσουν μεγαλύτερο χρόνο για την εκπλήρωση της αποστολής 
τους. Αυτό απόρρεε από δύο αίτια: Το πρώτο ήταν το πλήθος των συνδέσμων που υπήρχαν 
στις ιστοσελίδες. Η παροχή μεγάλου αριθμού συνδέσμων σε μια ιστοσελίδα δεν διευκολύνει 
τους χρήστες να διακρίνουν τα νοηματικά συνδεδεμένα τμήματα του δικτυακού τόπου και 
επιφέρουν προβλήματα αποπροσανατολισμού και ανεπαρκούς πλοήγησης. Το δεύτερο αίτιο 
έγκειται στο γεγονός ότι οι δικτυακοί τόποι δεν είναι εύκολο να αναζητηθούν με γραμμικό 
τρόπο. Το πρόβλημα εντείνεται κυρίως στους χρήστες που χρησιμοποιούν λογισμικό 
ανάγνωσης της οθόνης, το οποίο συχνά “αναγκάζει τους χρήστες να αναζητούν σε γραμμικό ή 
σειριακό τρόπο”. 

Ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας του προγράμματος NOVA, ήταν η σημασία που 
κατέχει η εκπαίδευση των χρηστών πάνω στην χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Οι 
χρήστες που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία χειρισμού των τεχνολογιών αυτών ήταν σε θέση να 
εκπληρώσουν με επιτυχία τις αποστολές συχνότερα από τους χρήστες που δεν ήταν σχετικά 
καταρτισμένοι και έμπειροι.  

Μέσα από το πρόγραμμα NOVA προκύπτουν δύο καίριοι προβληματισμοί, οι οποίοι θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν από τις σχετικές ομάδες εργασίας. Οι χρήστες ΜΕΑ, ακόμη 
και αν έχουν καταρτιστεί και είναι χρήστες ειδικών υποστηρικτικών τεχνολογιών, δεν είναι 
πάντα σε θέση να διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις των τεχνολογιών αυτών. Πιθανόν λοιπόν 
να διαθέτουν πληροφοριακό υλικό, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τις εκδόσεις της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Επιπλέον οι χρήστες ΜΕΑ ίσως δεν έχουν 
την κατάλληλη ενημέρωση για τις τροποποιήσεις μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων και είναι 
πιθανό να παρατηρούνται κενά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση τους, ειδικότερα εάν οι 
νέες εκδόσεις διακρίνονται από πολλές αλλαγές. 

Ο δικτυακός τόπος της ΒΥΠ αποτελεί μια πύλη εισόδου σε αξιολογημένη, πολύμορφη και 
πολυάριθμη ηλεκτρονική πληροφορία, μετουσιώνοντας τον όρο “υβριδική βιβλιοθήκη”. Τα 
ΑΜΕΑ, για να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική πληροφορία και να 
εκπληρώσουν τις ανάγκες τους μέσα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πατρών (εκπαίδευση, 
έρευνα κλπ.), θα πρέπει να μπορούν να χειριστούν το δικτυακό τόπο της ΒΥΠ σε ισότιμη με 
τους υπόλοιπους χρήστες βάση. Συνεπώς το παρόν έργο για να έχει αποτελεσματικό 
                                                 

17 “Nova: Non-Visual Access to the Digital Library: the use of Digital Library Interfaces by Blind and Visually-Impaired 
People”, (http://www.cerlim.ac.uk/projects/nova/index.php).. 
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χαρακτήρα, θα πρέπει να πλαισιώνεται από μια εναλλακτική σε σχεδίαση έκδοση του 
δικτυακού τόπου της ΒΥΠ, που να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα. 

H ΒΥΠ χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες διαδικτύου για την προβολή του έργου και της 
λειτουργίας της από τις αρχές του 1996. Ο παρόν δικτυακός τόπος (http://www.lis.upatras.gr) 
είναι σε λειτουργία από το 1998 και σε όλη αυτή τη διάρκεια έχει υποστεί αρκετές μετατροπές, 
ώστε να καταλήξει σε μια μορφή που να ικανοποιεί τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών 
της ΒΥΠ.  

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να καταστεί το 
περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προσβάσιμο. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο δικτυακός 
τόπος της ΒΥΠ πρόκειται να επανασχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου, το κεφάλαιο αυτό 
πραγματεύεται τις μεθόδους εκείνες που θα καταστήσουν 

1. την κύρια έκδοση του δικτυακού τόπου προσβάσιμη και  
2. την εκπόνηση προδιαγραφών για μία εναλλακτική έκδοσή του προσπελάσιμη και 

αναγνώσιμη για τα ΑΜΕΑ.  
Δύο είναι οι κύριες δέσμες ενεργειών που η αντίστοιχη ομάδα εργασίας θα πρέπει να 

λάβει υπ’ όψιν της. Η πρώτη είναι το σύνολο των ενεργειών που θα καταστήσουν την κύρια 
έκδοση του δικτυακού τόπου προσβάσιμη, σύμφωνα με διάφορες αρχές και κατευθυντήριες 
διατάξεις. Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου, ο οποίος θα συνδυάζει την χρηστικότητα των 
διαδικτυακών λειτουργιών, την αισθητική πληρότητα και την προσβασιμότητα, είναι ένα 
δύσκολο έργο, το οποίο απαιτεί τη σύνθεση πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων και 
τεχνικών (αρχές σχεδιασμού δικτυακών τόπων, εργονομία, χρηστικότητα, γραφικός 
σχεδιασμός, αρχιτεκτονική πληροφορίας κλπ.). 

Η δεύτερη αφορά εφαρμογή τυπογραφικών παραμέτρων και αρχών σχεδιασμού 
δικτυακών τόπων για την δημιουργία της εναλλακτικής έκδοσης του δικτυακού τόπου της 
ΒΥΠ. Ο εναλλακτικός αυτός δικτυακός τόπος θα διατηρεί μόνο τις πληροφορίες σε λεκτική 
μορφή και με την κατάλληλη τυπογραφική υποστήριξη θα επιτρέπει στα ΑΜΕΑ και 
ειδικότερα στους χρήστες με προβλήματα όρασης να ανακτήσουν την επιθυμητή γι’ αυτούς 
πληροφορία. 
 
 
6.1. Προσβασιμότητα 
 

Ο όρος προσβασιμότητα περιγράφει όλες τις ιδιότητες της ηλεκτρονικής πληροφορίας που 
επιτρέπουν σε άτομα με περιορισμένες ικανότητες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. 
Σύμφωνα με την Lawton Henry18 υπάρχουν επτά μεγάλα κίνητρα για τους οργανισμούς που 
επιθυμούν να μεταβούν σε προσβάσιμα μοντέλα δικτυακών τόπων: 

1. Συμβατότητα με τα πρότυπα και τη νομοθεσία  
2. Προβολή της πληροφορίας σε περισσότερους ανθρώπους (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι) 
3. Προβολή της πληροφορίας σε περισσότερες καταστάσεις (τοποθεσίες, τεχνολογίες) 
4. Καλύτερος σχεδιασμός 
5. Εξοικονόμηση κόστους 
6. Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού 
7. Ανάδειξη του ενδιαφέροντος και της φροντίδας του οργανισμού. 
Τα κίνητρα αυτά καλύπτουν ανάγκες και επιδιώξεις καλύτερης οργανωτικής διαχείρισης 

και απόδοσης ποιοτικών χαρακτηριστικών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η δημιουργία 
προσβάσιμων δικτυακών τόπων είναι σε άμεση συνάρτηση με την διαχειριστική απόδοση 
ενός δικτυακού τόπου και την αναβάθμιση της εικόνας ενός οργανισμού.   

Η χρήση των παραπάνω κινήτρων καταλήγει στην έννοια του καθολικού σχεδιασμού 
(universal design), ο οποίος καλείται να οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων 
που θα χρησιμοποιηθούν από το μεγαλύτερο δυνατό (αν όχι ολόκληρο) εύρος ανθρώπων και 
να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ειδικότερες τάξεις ανθρώπων. 
 

                                                 
18 Lawton Herny, S. “Understanding web accessibility” στο Jim Thatcher κ.α.. Constructing Accessible Web Sites. Peer 
Information Inc., 2002, σσ. 14-15. 
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6.1.1. Πρότυπα 
Δύο είναι τα κυριότερα σύνολα κατευθυντήριων συμβουλών για την δημιουργία 

προσβάσιμων δικτυακών τόπων. 
 

Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (1999) 
Οι κατευθυντήριες διατάξεις “Web Content Accessibility Guidelines” του World Wide 

Web Consortium (W3C) είναι ίσως το πλέον διαδεδομένο πρότυπο για τη βελτίωση της 
ποιότητας της προσβασιμότητας σε διαδικτυακές πηγές. Το W3C έχει ως στόχο την ανάπτυξη 
εργαλείων, προδιαγραφών και προτύπων για τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών στο 
διαδίκτυο και τη χρήση του από κάθε δυνητικό χρήστη. Μέσα στο πνεύμα αυτό το W3C έχει 
προβεί στην έκδοση των διατάξεων αυτών, ως ένα μέσο για την άρση των εμποδίων χρήσης 
και την ισότιμη χρήση του διαδικτύου απ’ όλους τους χρήστες.  

Οι διατάξεις του προτύπου στοχεύουν σε δύο κύριες θεματικές ενότητες.  
1. Την εξασφάλιση ευεργετικής μετατροπής, δηλαδή η απόδοση ιδιοτήτων που 

επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να παραμένουν προσβάσιμες παρά τα οποία εμπόδια. 
Αυτό είναι δυνατό εάν οι σχεδιαστές μπορέσουν και υλοποιήσουν τα παρακάτω: 

1.1.1. Το διαχωρισμό της δομής από την παρουσίαση 
1.1.2. Την παροχή κειμένου και λεκτικών υποκατάστατων.  
1.1.3. Τη δημιουργία εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν ο 

χρήστης δεν μπορεί να δει ή να ακούσει, είτε με πλήρη υποκατάστατα, είτε με την 
βοήθεια υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

1.1.4. Τη δημιουργία έγγραφων που δεν εξαρτώνται από έναν τύπο υλικού, 
δηλαδή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δεν έχουν συσκευές 
κατάδειξης (ποντίκι, μικρές οθόνες, με μικρή ανάλυση κλπ.) 

2. Την δημιουργία κατανοητού και πλοηγήσιμου περιεχομένου, δηλαδή την 
ταυτόχρονη χρήση απλής γλώσσας (απουσία δυσνόητων λέξεων, τεχνικής ορολογίας 
κλπ.) και την προμήθεια εύχρηστων μηχανισμών πλοήγησης μεταξύ των ιστοσελίδων. 

 
Κάθε σημείο ελέγχου εξετάζει την απήχηση που έχει στην προσβασιμότητα του δικτυακού 

τόπου. Τα λάθη προσβασιμότητας κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες σύμφωνα με την 
προτεραιότητα που έχουν. 

 Προτεραιότητα 1 [Priority 1] 
Τα σημεία που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ικανοποιούν τις 

διατάξεις του προτύπου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα είναι αδύνατο να 
έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου. Η ικανοποίηση των διατάξεων του 
προτύπου σε αυτό το σημείο ελέγχου είναι βασική προϋπόθεση για την ικανότητα 
κάποιων ομάδων να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά έγγραφα.  
 
 Προτεραιότητα 2 [Priority 2] 
Τα σημεία που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα έπρεπε να ικανοποιούν τις 

διατάξεις του προτύπου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα είναι δύσκολο να 
έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου. Η ικανοποίηση των διατάξεων του 
προτύπου σε αυτό το σημείο ελέγχου πρόκειται να αφαιρέσει σημαντικά εμπόδια 
πρόσβασης διαδικτυακών έγγραφων.  
 
 Προτεραιότητα 3 [Priority 3] 
Τα σημεία που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία μπορούν να ικανοποιούν τις 

διατάξεις του προτύπου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα το βρίσκουν 
σχετικά δύσκολο να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου. Η ικανοποίηση των 
διατάξεων του προτύπου σε αυτό το σημείο ελέγχου θα βελτιώσει την ικανότητα κάποιων 
ομάδων να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά έγγραφα.  
 
Η πρώτη αυτή έκδοση των διατάξεων έχει γίνει αποδεκτή από ομάδες εργασίας, εθνικά 

συμβούλια και ενώσεις για την προσβασιμότητα του διαδικτύου, όπως είναι η  Irish National 
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Disability Authority.19 Το W3 έχει εκδώσει τη νέα πρόχειρη έκδοση των κατευθυντήριων 
συμβουλών (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, 2004), οι οποίες στόχο έχουν να 
βελτιώσουν το προηγούμενο σύνολο. Οι συμβουλές αυτές είναι στο στάδιο της επιμέλειας και 
αναθεώρησης απ’ όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας και δεν έχει γίνει επίσημα αποδεκτό. 

 
Παράγραφος 508 (Section 508) 

Το 1998 το Αμερικάνικο Κογκρέσο τροποποίησε το νόμο αποκατάστασης (Rehabilitation 
Act) για να απαιτήσει από τις ομοσπονδιακές αντιπροσωπείες να καταστήσουν την 
ηλεκτρονική πληροφορία και τεχνολογία τους προσιτή στα ΑΜΕΑ. Το Section 508 
αναγνωρίζει ότι η μη προσβάσιμη τεχνολογία εμποδίζει τα ΑΜΕΑ να ανακτήσουν και να 
χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πληροφορία με ταχύτητα και ευκολία. Το Section 508 
θεσπίστηκε για την εξάλειψη των εμποδίων που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική 
πληροφόρηση, την παροχή νέων ευκαιριών για τα ΑΜΕΑ και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
τεχνολογιών που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ο νόμος ισχύει για όλες 
τις ομοσπονδιακές αντιπροσωπείες όταν αναπτύσσουν, προμηθεύουν, διατηρούν, ή 
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική και τεχνολογία πληροφοριών. Στο πλαίσιο της παραγράφου 
508 (29 U.S.C. ‘ 794d), οι αντιπροσωπείες πρέπει να παρέχουν στους υπαλλήλους τους με 
ειδικές ανάγκες και τα μέλη της κοινότητας που εξυπηρετούν, πρόσβαση στην πληροφορία με 
τρόπο παρόμοιο, αν όχι ίδιο, με την πρόσβαση που παρέχεται στα υπόλοιπα μέλη. To Section 
508 χωρίζεται σε τέσσερα υπομέρη, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στην χρήση 
ηλεκτρονικών εφαρμογών και προϊόντων. Τα υπομέρη αυτά είναι: 
 Υπομέρος A: Γενικά (σκοπός εφαρμογές, εξαιρέσεις, κλπ.) 
 Υπομέρος B: Τεχνικά πρότυπα  

1. Εφαρμογές λογισμικού και λειτουργικά συστήματα Software applications 
and operating systems.  

2. Δικτυακή (intranet/internet) πληροφορία και εφαρμογές  
3. Προϊόντα τηλεπικοινωνιών.  
4. Προϊόντα βίντεο και πολυμέσων 
5. Ολοκληρωμένα, κλειστά προϊόντα 
6. Υπολογιστές γραφείου και φορητοί υπολογιστές  

 Υπομέρος C: Κριτήρια λειτουργικής απόδοσης 
 Υπομέρος D: Πληροφορίες, τεκμηρίωση και υποστήριξη 

Τα περισσότερα τμήματα του Section 508 σχετίζονται με τις κατευθυντήριες διατάξεις του 
W3, με την διαφορά ότι τα επίπεδα προτεραιότητας σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν. 
Μερικές όμως από τις διατάξεις του Section 508 είναι μοναδικές.

 
6.1.2. Εργαλεία διάγνωσης της προσβασιμότητας 

Πάνω στα δύο αυτά σύνολα προτύπων έχει 
βασιστεί η δημιουργία αρκετών εργαλείων ταχείας 
εξέτασης της κατάστασης προσβασιμότητας 
διαφόρων δικτυακών τόπων. Το πλέον γνωστό 
διαδικτυακό εργαλείο είναι το Bobby20, το οποίο 
εξετάζει δικτυακούς τόπους και προβαίνει σε 
διάγνωση για την κατάσταση τους αναφορικά με το 
επίπεδο της ποιότητας της προσβασιμότητας τους. Η 
διάγνωση του Bobby είναι εξαιρετικά αναλυτική, 
καθώς υποδεικνύει τις αναντιστοιχίες του κώδικα 
του δικτυακού τόπου με τις αρχές των δύο 
προαναφερόμενων προτύπων.  

Η online έκδοση της διάγνωσης χωρίζεται σε δύο 
κύρια μέρη. Το πρώτο είναι ένα αντίγραφο της 
ιστοσελίδας που ανέλυσε το Bobby και το δεύτερο 
μια αναφορά προσβασιμότητας σε μορφή κειμένου.  

Εικόνα 1: Τυπική αναφορά του Bobby 

                                                 
19 “Irish National Disability Authority IT Accessibility Guidelines, v. 1.1” (http://accessit.nda.ie). 
20 “Bobby Online Free Portal”, 2004, (http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/about.jsp). 
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Το αντίγραφο της ιστοσελίδας σημειώνεται με σύμβολα του Bobby (μικρά καπέλα). Τα 
σύμβολα αυτά υποδεικνύουν λάθη πρώτης προτεραιότητας (Priority 1) τα οποία είναι 
αυτόματα ανιχνεύσιμα. Ένα δεύτερο σύμβολο με την μορφή ερωτηματικού σημειώνει λάθη 
πρώτης προτεραιότητας, τα οποία το Bobby δεν μπορεί να ελέγξει αυτόματα και που 
υποδεικνύουν στον χρήστη να διαχειριστεί το πρόβλημα ο ίδιος. Το διαγνωστικό κείμενο του 
Bobby αποτελείται από τρία τμήματα (το περισσότερο), ανάλογα με το τι πρότυπο έχει 
επιλέξει ο χρήστης (W3 ή Section 508). Τα τρία τμήματα αυτά είναι οι κατηγορίες 
προτεραιότητας στις οποίες κατατάσσονται προβληματικά σημεία ελέγχου, σύμφωνα με το 
W3. Η εικόνα 1 παρουσιάζει μια τυπική μορφή της λεκτικής αναφοράς που παραδίδει το 
Bobby. 

Ένα άλλο γνωστό εργαλείο είναι το WAVE 3.0 Accessibility Tool21, το οποίο ακολουθεί 
μια παρόμοια φόρμα εξέτασης και διάγνωσης με το Bobby, πάνω στα ίδια πρότυπα (W3 και 
Section 508). Το WAVE παράγει μια αναφορά, στην οποία με την συνδυασμένη χρήση 
χρωματικού κώδικά και συμβόλων, σημειώνονται, όχι μόνο λανθασμένα στοιχεία στον 
κώδικα της ιστοσελίδας, αλλά και τα σωστά. Για παράδειγμα με πράσινο χρώμα 
σημειώνονται χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, με κίτρινο χαρακτηριστικά τα οποία 
χρήζουν προσοχής και με κόκκινο λανθασμένα χαρακτηριστικά. Η εικόνα 2 είναι μια 
αποτύπωση της αναφοράς που δίνει το WAVE. 

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να 
αποδειχθούν χρήσιμα βοηθήματα για τις 
βιβλιοθήκες και ιδίως για τις διαδικασίες 
επιλογής και συλλογής ηλεκτρονικών πηγών, 
προσβάσιμων απ’ όλες τις κατηγορίες 
χρηστών. Παρ’ όλες τις βελτιώσεις που 
υπάρχουν στους δικτυακούς τόπους που 
προσφέρουν ηλεκτρονική πληροφόρηση, δεν 
είναι δυνατή πάντα η συγκρότηση μιας 
ικανοποιητικής σε μέγεθος και ποιότητα 
περιεχομένου συλλογής ηλεκτρονικών 
τεκμηρίων. Η Riley, εξέτασε τρεις (3) 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (EBSCO, 
FirstSearch, InfoTrac) και ανακάλυψε πως 
καμία από τις τρεις δεν ικανοποιούσε πλήρως 
τα κριτήρια προσβασιμότητας του W3.22 Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν μια 
συγκεχυμένη εικόνα, στην οποία οι βιβλιοθηκονόμοι αδυνατούν να συνδυάσουν πλήρως και 
επιτυχημένα όλες τις παραμέτρους για την επιλογή πληροφοριακών πηγών. Οι μεγάλοι 
εκδότες που συγκεντρώνουν πλήθος ηλεκτρονικής πληροφορίας, δείχνουν να μη λαμβάνουν 
μέριμνα για τα ΑΜΕΑ κατά το σχεδιασμό των συστημάτων τους ή να παρέχουν ελάχιστες και 
περιορισμένης δυναμικής εναλλακτικές. 

Εικόνα 2: Τυπική αναφορά του WAVE 

 
 
6.2. Αρχές για την δημιουργία προσβάσιμων δικτυακών τόπων 
 
6.2.1. Κύριος δικτυακός τόπος 
 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές και κατευθυντήριες διατάξεις ο υπό σχεδιασμό 
δικτυακός τόπος της ΒΥΠ θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις. Η αναγραφή των 
προϋποθέσεων αυτών δεν είναι εξαντλητική και απόλυτα σύμφωνη με το σύνολο των 
διατάξεων των ανωτέρω προτύπων, αλλά ενδεικτική των  κύριων σημείων που χρήζουν 
ειδικής μέριμνας. 

 
Οργάνωση του δικτυακού τόπου 

                                                 
21 “WAVE 3.0 Accessibility Tool”, (http://www.wave.webaim.org/index.jsp).  
22 Riley, C.A. "Libraries, aggregator databases, screen readers and clients with disabilities". Library Hi Tech, τομ.. 20, 
τευχ. 2, 2002, σσ. 179-187. 
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Η οργάνωση του νέου δικτυακού τόπο θα πρέπει να ευνοεί την άμεση και εύκολη 
αναγνώριση των επιθυμητών συνδέσμων. Η διαχείριση του λευκού χώρου, η οργάνωση της 
πληροφορίας σε συγκροτημένα και νοηματικά συνεκτικά σύνολα και η δόμηση της σε 
συγκεκριμένα τμήματα της οθόνης και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, είναι τα κυριότερα 
εργαλεία του σχεδιαστή στην προσπάθεια του να αποδώσει δύο κύριες ιδιότητες στον 
δικτυακό τόπο, συνεκτικότητα και λογική. 
 
Χρώμα 

Συνιστάται η αποφυγή εξάρτησης από τα χρώματα για να αποδοθεί ένα μήνυμα. Θα 
πρέπει να εξετάζεται η προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ακόμη και 
από άτομα με αχρωματοψία ή από χρήστες οι οποίοι διαθέτουν μη έγχρωμες οθόνες. Επίσης 
θα πρέπει να παρέχεται η απαραίτητη αντίθεση ανάμεσα στα χρώματα υποβάθρου και 
χαρακτήρων. Για την εξέταση των χρωματικών ιδιοτήτων του δικτυακού τόπου είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως το Vischeck23, το Colorblind Web Page Filter24 ή το25, τα 
οποία προσομοιάζουν τις εικόνες ενός δικτυακού τόπου προς τον τρόπο με τον οποίο τον 
βλέπει ένας χρήσης με πρόβλημα αχρωματοψίας.  
 

 
Εικόνα 4: Διάσταση αναπαράστασης μεταξύ ενός ατόμου με απώλεια χρωμάτων και ενός με κανονική όραση. 

 
Τεχνολογίες πρόσβασης 

Συνιστάται ο σχεδιασμός για χρήση του δικτυακού τόπου από χρήστες με διαφορετικές 
τεχνολογίες πρόσβασης. Ένα από τα μέσα πρόσβασης στο διαδικτυακό περιεχόμενο είναι οι 
διαφόρων τύπων φυλλομετρητές (Browsers). Οι χρήστες του νέου δικτυακού τόπου θα πρέπει 
να τον χρησιμοποιούν με τον φυλλομετρητή της αρεσκείας τους και να μην υπάρχουν 
σημεία, τα οποία δεσμεύουν τον χρήστη και τον εξαναγκάζουν να αλλάξει τις προτιμήσεις 
του. 

Αρκετοί από τους χρήστες ΜΕΑ χρησιμοποιούν εξειδικευμένους φυλλομετρητές, που 
έχουν αναπτυχθεί κυρίως από ερευνητικά έργα και απευθύνονται προς συγκεκριμένες ομάδες 
ΑΜΕΑ. Επίσης, πολλοί από τους κοινούς φυλλομετρητές έχουν αναπτύξει χαρακτηριστικά 
προσβασιμότητας, τα οποία είναι παρόμοια με τα χαρακτηριστικά των εξειδικευμένων. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

                                                 
23 “Vischeck”, (http://www.vischeck.com). 
24 „Colorblind Web Page Filter“, (http://colorfilter.wickline.org). 
25 “Newman Color Blind”, (http://newmanservices.com/colorblind/default.asp). 
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 Φωνητική απόδοση περιεχομένου 
 Μεγέθυνση εικόνας 
 Εντολές και χρήση συντομεύσεων μέσω πληκτρολογίου 
 Συμβατότητα με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης 

 
Ονομασία Ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://mozbraille.mozdev.org/ MozBraille
http://www.deakin.edu.au/buslaw/infosys/multiweb/MultiWeb 
http://www.sensus.dk/sib10uk.htmSensus 
http://www.econointl.com/sw/Simply Web 2000
http://www.opera.com/features/access/Opera
http://lynx.isc.org/ Lynx
http://www.brookes.ac.uk/schools/cms/research/speech/btalk.htm! BrookesTalk 

Πίνακας 5: Φυλλομετρητές που υποστηρίζουν υψηλά επίπεδα προσβασιμότητας. 
 

Το ζητούμενο με τους εναλλακτικούς αυτούς φυλλομετρητές δεν είναι οι δυνατότητες που 
έχουν και η συγκριτική τους αξιολόγηση για τον εντοπισμό του καλύτερου δυνατού ανά 
περίσταση, αλλά το κατά πόσο οι δικτυακοί τόποι που επισκέπτονται οι χρήστες ΜΕΑ είναι 
κατάλληλα συνταγμένοι, ώστε να αποδίδουν εναλλακτικά το περιεχόμενο και τις λειτουργίες 
τους. 
  
Οθόνες 

Οι οθόνες των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα η ανάλυση τους παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση του περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η 
διερεύνηση των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων αναλύσεων των οθόνων των χρηστών και 
η εξέταση του τρόπου προβολής του περιεχομένου σε αυτές. Εργαλεία όπως το AnyBrowser 
μπορούν να προσφέρουν μια τέτοιου τύπου εξέταση.26

 
Εικόνες 

Η χρήση εναλλακτικών κειμένων (alt text για την περιγραφή κάθε εικονικής παράστασης) 
είναι απαραίτητη για την διευκόλυνση όχι μόνο των ΑΜΕΑ, αλλά και χρηστών όπου 
τεχνικές δυσκολίες (φυλλομετρητές, σύνδεση κλπ.) δεν τους επιτρέπουν την πλήρη προβολή 
του περιεχομένου. 
 
Πολυμέσα (Multimedia) 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολυμεσικά αρχεία συνιστάται η παροχή 
λεζάντας και περιγραφής του περιεχομένου του αρχείου, καθώς επίσης και κειμένων 
μεταγραφής (π.χ. διάλογοι). Τα κείμενα περιγραφής θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα με τις 
αντίστοιχες κινούμενες παραστάσεις ή ήχους, ώστε να αποδίδουν το σωστό και πλήρες 
νόημα. 
 
Κείμενα συνδέσμων 

Προτείνεται η χρήση κειμένων με νοηματική συνοχή και περιεκτικότητα, ώστε να 
γίνονται κατανοητά και εκτός του πλαισίου χρήσης. Επίσης προτείνεται η αποφυγή χρήσης 
υπερβολικού αριθμού συνδέσμων εντός των κειμένων, ώστε να διατηρείται η 
αναγνωσιμότητα στην οθόνη και η επιλεξιμότητα των συνδέσμων. 
 
Γραφήματα και πίνακες 

Η χρήση πινάκων στους δικτυακούς τόπους είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, καθώς δεν 
χρησιμοποιούνται μόνο για την απόδοση αριθμητικών στοιχείων, αλλά και για την καλύτερη 
δόμηση τους. Οι διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες διαβάζουν τους πίνακες σε οριζόντια 
κατεύθυνση, δηλαδή κελί προς κελί από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εάν μέσα σε ένα κελί έχει 
ενσωματωθεί ένας άλλος πίνακας, τότε και αυτός ο πίνακας διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο, 
πριν η ανάγνωση της υποστηρικτικής τεχνολογίας προχωρήσει στο επόμενο κελί του αρχικού 
πίνακα.   

                                                 
26 “Screen Size Tester”, (http://www.anybrowser.com/ScreenSizeTest.html). 
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Όλα τα γραφήματα και οι πίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από τις απαραίτητες 
περιγραφές τους. Ειδικότερα στην περίπτωση των πινάκων θα πρέπει να εισάγονται στοιχεία 
αναγνώρισης του πίνακα (στοιχεία summary, header, caption), των στηλών και των γραμμών 
τους. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους συνθέτες φωνής να αποδώσουν ηχητικά 
το περιεχόμενο του πίνακα. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η χρήση του χαρακτηριστικού 
longdesc. 

Καθώς όμως η ανάγνωση της οθόνης από μια 
υποστηρικτική τεχνολογία, όπως ένας συνθέτης φωνής, 
μπορεί να περάσει απ’ όλα τα στάδια της ιστοσελίδας και 
να δαπανηθεί χρόνος για την ανάγνωση των στοιχείων 
πλοήγησης, θα πρέπει να παρέχεται ένα πλήκτρο το οποίο 
θα μεταβιβάζει το σημείο ανάγνωσης στο κυρίως κείμενο.  
 
 
 Εικόνα 5: Πλήκτρο μετάβασης στο 

κυρίως κείμενο της ιστοσελίδας  
 
Scripts, applets, & plug-ins 
Οι διάφοροι μηχανισμοί που προσφέρουν δυναμικό χαρακτήρα στον δικτυακό τόπο 

ονομάζονται scripts. Από αυτούς οι πιο διαδεδομένοι είναι τα Java scripts. Σε πολλές 
περιπτώσεις τα Java scripts χρησιμοποιούνται για βοηθητικούς λόγους, όπως για παράδειγμα 
για την δημιουργία διαφόρων εφέ χρωματισμού σε ένα μενού. Σε τέτοιες περιπτώσεις η 
προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου δεν βλάπτεται και είναι εύκολη η αξιολόγηση της 
μέσα από τις ρυθμίσεις του κάθε φυλλομετρητή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ένα java script χρησιμοποιείται για την απεικόνιση ενός μενού. Σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να δίνεται είτε μια εναλλακτική μορφή του μενού, συνήθως εντός της σελίδας που 
ανοίγει με την επιλογή της αρχικής, κύριας κατηγορίας. Είναι σημαντικό όλες οι 
πληροφορίες που παρέχονται μέσα από ένα script, applet ή ένα plug-in να είναι διαθέσιμες 
μέσα από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Θα πρέπει όλες οι εντολές, είτε να είναι 
προσβάσιμες (πλήκτρο Tab ή Ctrl+Tab), είτε να ελέγχονται μέσα από το πληκτρολόγιο 
(εντολές πληκτρολογίου). 
 
Image maps 

Οι χάρτες εικόνας είναι εικόνες με ενεργές κάποιες περιοχές, οι οποίες σημαίνονται με 
κάποιες συντεταγμένες. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούνται σε κάποιες ενέργειες, π.χ. έναν 
σύνδεσμο. Η ενεργοποίηση αυτή, θα πρέπει να γίνεται δίχως την χρήση δεικτικών συσκευών. 
Εκτός της σήμανσης με alt text της ίδιας της εικόνας, όλες οι ενεργές περιοχές των image maps 
θα πρέπει να περιγράφονται με alt txt. Επίσης προτείνεται να χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι 
κειμένου για κάθε ενεργή περιοχή. Τα image maps θα πρέπει να είναι κυρίως client-side 
(δηλαδή εμφανίζονται στην πλευρά του χρήστη), ενώ στην περίπτωση των server-side image 
maps (οι εικόνες και οι εντολές αποθηκεύονται στην πλευρά του εξυπηρετητή) θα πρέπει να 
παρέχονται σύνδεσμοι κειμένου, ως εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στις ιστοσελίδες στις 
οποίες οδηγούν.  
 
Πλαίσια 

Η χρήση πλαισίων (frames) δεν είναι επιθυμητή για διαφόρους λόγους. Κάποιοι από 
αυτούς έχουν να κάνουν με την σχεδιαστική συνέπεια, κάποιοι με την συμβατότητα τους με 
φυλλομετρητές και κάποιοι άλλοι με τον χειρισμό του δικτυακού τόπου (πλοήγηση, χρόνος 
φόρτωσης κλπ.). Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιούνται χρειάζεται να αποδίδεται ο 
τίτλος του κάθε πλαισίου, καθώς επίσης και σε κάθε σελίδα που χρησιμοποιείται μέσα σε ένα 
πλαίσιο. Επίσης συνιστάται η παροχή μηχανισμών για την μεταβίβαση του χρήστη στο 
κυρίως τμήμα των πληροφοριών (π.χ. το πλήκτρο tab). 
 
Cascading style sheets 

Τα Cascading Style Sheets (CSS) αποτελούν περιγραφές της εμφάνισης ενός δικτυακού 
τόπου. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των CSS αναφορικά με την προσβασιμότητα είναι ότι 
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διαχωρίζουν το περιεχόμενο από το σχεδιασμό της ιστοσελίδας. Καθ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
επηρεάζεται το νόημα και η δόμηση του περιεχόμενου από τις αισθητικές συμβάσεις που έχει 
επιλέξει ο σχεδιαστής. 

Θεωρητικά οι ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί με CSS προσφέρουν μεγαλύτερες 
δυνατότητες προσβασιμότητας από τις ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί με απλό html 
κώδικα. Χρήστες με προβλήματα όρασης μπορούν να έχουν ρυθμίσει τις δικές τους 
προτιμήσεις στον φυλλομετρητή του σταθμού εργασίας τους και να μπορέσουν να 
καταστήσουν αναγνώσιμους δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούν CSS (π.χ. να αλλάξουν 
τους χρωματισμούς μιας ιστοσελίδας). Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται CSS θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ιστοσελίδες θα είναι αναγνώσιμες 
δίχως την χρήση τους. Χρειάζεται προσοχή για την απόδοση εναλλακτικών κειμένων στην 
περίπτωση στοιχείων σχεδιασμού που παράγονται από κάποια CSS, όπως για παράδειγμα 
διάφορες εικόνες. Κάποια λογισμικά εξέτασης μπορούν να διασφαλίσουν την 
προσβασιμότητα δικτυακών τόπων με CSS, όπως για παράδειγμα το Kill Style Sheets, το 
οποίο αφαιρεί τα style sheets από την ιστοσελίδα.27

 

 
Εικόνα 6: Παράδειγμα ιστοσελίδας με και χωρίς CSS  (πηγή δικτυακός τόπος 508compliant) 

 
Χαρακτήρες  

Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στα κείμενα θα πρέπει να διασφαλίζουν όσο το  
δυνατόν πιο άνετη ανάγνωση. Το μέγεθος καθώς και η μορφή των χαρακτήρων παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση των κειμένων. Η οθόνη διαθέτει διαφορετικές ιδιότητες από 
αυτές του χαρτιού (ανάλυση, φωτεινότητα κλπ.) Εκτός των παραμέτρων του μέσου απόδοσης, 
οι σχεδιαστές δικτυακών τόπων θα πρέπει να χρησιμοποιούν χαρακτήρες, οι οποίοι είναι 
συνηθισμένοι στους περισσότερους φυλλομετρητές (π.χ. Times New Roman, Arial, Verdana, 
Tahoma κλπ.). Κάποιοι δικτυακοί τόποι παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους και 
της επιλογής του χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθεί.  

Για λόγους αναγνωσιμότητας δεν συνιστάται να στοιχειοθετούνται μεγάλα τμήματα 
κειμένου με ενισχυμένους, πλάγιους, συμπυκνωμένους ή εκτεταμένους χαρακτήρες, καθώς 
επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών γραμματοσειρών ή 
μεγεθών. Θα πρέπει να αποδίδονται σχετικές (relative) και όχι απόλυτες (absolute) τιμές στα 
μεγέθη χαρακτήρων για να είναι δυνατή η μετατροπή τους από φυλλομετρητές (ρυθμίσεις 
προβολής). Όλοι οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διαθέτουν την 
απαραίτητη ευκρίνεια και αντίθεση με το υπόβαθρό τους. Τέλος, ειδικά για τα ΑΜΕΑ θα 
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κινούμενων χαρακτήρων ή χαρακτήρες οι οποίοι 
αναβοσβήνουν. 
 

                                                 
27 “508compliant”, (http://www.508compliant.com/tools.htm). 
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Εικόνα 7: Σύστημα διαχείρισης χαρακτήρων (μέγεθος και μορφή) 

 
6.2.2. Εναλλακτικός δικτυακός τόπος 
 

Ως ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας, προτείνεται η δημιουργία ενός εναλλακτικού 
δικτυακού τόπου με κείμενο μόνο (Text-only page). Το θέμα της παροχής ενός εναλλακτικού 
δικτυακού τόπου εγείρει ένα μείζον θέμα, αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
διάκρισης των ΑΜΕΑ.28 Οι απόψεις επ’ αυτού του θέματος διίστανται29, καθώς οι 
εναλλακτικοί δικτυακοί τόποι θεωρούνται ως πιο ευέλικτες εφαρμογές, όχι μόνο για χρήστες 
ΜΕΑ, αλλά και για όλους εκείνους που χρησιμοποιούν εναλλακτικές τεχνολογίες πρόσβασης, 
όπως για παράδειγμα οι Linux φυλλομετρητές. Οι δικτυακοί τόποι αυτού του τύπου μπορούν 
να θεωρηθούν ως συμπληρωματικοί του κύριου δικτυακού τόπου, οι οποίοι απευθύνονται 
προς μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, και η οποία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις 
πληροφοριακές ανάγκες της, ούτε να εκτελέσει τις λειτουργίες χειρισμού. 

Η διαδικασία δημιουργίας ενός εναλλακτικού δικτυακού τόπου μπορεί να γίνει, είτε 
χειροκίνητα, δηλαδή ο εκ θεμελίων σχεδιασμός και υλοποίηση του, είτε με την μετατροπή 
ενός υπάρχοντος δικτυακού τόπου με την συνδρομή αυτομάτων εργαλείων, όπως το LIFT 
Text Transcoder.30

 
Κύρια στοιχεία για την δημιουργία ενός εναλλακτικού τόπου είναι: 

1. Γραμματοσειρές (μεγέθη, τύποι) 
2. Χρώματα  
3. Φόρμες 

                                                 
28 “Separate text-only version? No thanks!” (http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-
accessibility/text-only.shtml). 
29 “Text-only mode as part of website accessibility and usability”, 
(http://www.usablenet.com/accessibility_usability/textonly.html). 
30 “LIFT Text Transcoder,” (http://www.usablenet.com/products_services/text_transcoder/text_transcoder.html). 
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Εικόνα 8: Διάσταση μεταξύ δικτυακού τόπου με γραφικές αναπαραστάσεις και ο αντίστοιχος του μόνο με κείμενο. 
 
Γραμματοσειρές 

Τα καταλληλότερα μεγέθη χαρακτήρων είναι αυτά των 12 και 14 στιγμών. Μικρότερες και 
μεγαλύτερες αποκλίσεις οδηγούν σε λιγότερο αναγνώσιμα κείμενα και συνιστάται να 
χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, π.χ. για τίτλους ή για το σταθερό πληροφοριακό υλικό. 
Βέβαια διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, PC και Macintosh, αποδίδουν διαφορετικά τα 
ίδια μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα οι χαρακτήρες των 12 στιγμών σε ένα λειτουργικό Macintosh, 
δείχνει μεγαλύτερο σε έναν σταθμό εργασίας των Windows. 

Στους εναλλακτικούς δικτυακούς τόπους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά 
επιλεγμένες γραμματοσειρές για να αυξάνεται ο βαθμός αναγνωσιμότητας των κειμένων. 
Μια βασική διαφοροποίηση των κατηγοριών των γραμματοσειρών που υπάρχουν είναι οι 
γραμματοσειρές με ακρέμονες (serif) και χωρίς ακρέμονες (sans serif). Οι πιο διαδεδομένες 
γραμματοσειρές για τμήματα κειμένου στον Η/Υ, και στο 
διαδίκτυο ειδικότερα, είναι οι Times New Roman, Century 
Schoolbook, Georgia (με ακρέμονες) και Arial, Tahoma, Verdana 
(δίχως ακρέμονες). Οι γραμματοσειρές με ακρέμονες θεωρούνται 
πιο αναγνώσιμες για κείμενα στο χαρτί, καθώς βοηθούν στην 
υπόδειξη της γραμμής βάσης (baseline) και έτσι ο αναγνώστης 
μπορεί να διατηρεί καλύτερη επαφή με τον συγκεκριμένο στί
γραμματοσειρές δίχως ακρέμονες θεωρούνται πιο αναγνώσιμες για κείμενα στην οθόνη

χο. Γενικότερα όμως οι 

ειράς είναι η Verdana, καθώς είναι σχεδιασμένη εξ’ 
αρ

                                                

31 και 
αυτό γιατί έχουν απλή και καθαρή φόρμα. Το μέγεθος των ακρεμόνων δεν επιτρέπει την 
υψηλή απόδοση τους στην οθόνη με αποτέλεσμα να αλλοιώνουν τις φόρμες των γραμμάτων. 

Μια συνηθισμένη επιλογή γραμματοσ
χής για χρήση από τον υπολογιστή και για ανάγνωση κειμένων από την οθόνη. Μια 

ερευνά για τις πιο διαδεδομένες γραμματοσειρές ανέδειξε την Verdana ως μια 
γραμματοσειρά που προτιμάται περισσότερο από τους χρήστες, διαβάζεται αρκετά γρήγορα 

 
31 Will-Harris, D. “The best faces for the screen” (http://www.willharris.com/typoscrn.htm). 
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και θεωρείται αναγνώσιμη32. Επίσης η εξελληνισμένη έκδοση της διατηρεί τα στοιχεία της 
απλότητας και του χώρου μεταξύ των χαρακτήρων. Στην ίδια έρευνα μια γραμματοσειρά με 
ακρέμονες, η Georgia, αναδείχθηκε ως μια από τις πιο αναγνώσιμες και ελκυστικές, πράγμα 
που την καθιστά ως μια πολύ καλή επιλογή.33

 
Χρώματα 

η χρώματα των εναλλακτικών δικτυακών τόπων είναι το λευκό και το μαύρο. Τα 
δύ

όρμες 
εία της διεπιφάνειας, τα οποία απαιτούν τον χειρισμό μιας φόρμας, θα πρέπει να 

δια

.2.3. Παρατηρήσεις 
 δικτυακού τόπου επιφέρει πρόσθετα διαχειριστικά βάρη 

στο

                                                

Συνήθ
ο αυτά χρώματα εγγυώνται την μεγαλύτερη δυνατή αντίθεση και ταυτόχρονα την 

διάκριση τους από το σύνολο των χρηστών με ΑΜΕΑ. Ενώ λοιπόν υπάρχουν χρωματικοί 
συνδυασμοί υψηλής αντίθεσης, όπως το κίτρινο με το πράσινο, παρ’ όλα αυτά προτιμάται ο 
συνδυασμός αυτός για λόγους ασφαλείας, τόσο σε επίπεδο ικανοτήτων χρήστη, όσο και σε 
επίπεδο απόδοσης συσκευής (μονοχρωματικές οθόνες). Η απουσία χρωμάτων απευθύνεται 
κυρίως στις κατηγορίες χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, όμως δεν 
ενδείκνυται σε περιπτώσεις ΑΜΕΑ με γνωστικά και αντιληπτικά προβλήματα. Οι χρήστες 
αυτής της κατηγορίας ίσως αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την διάρκεια χρήσης του 
δικτυακού τόπου και συνεπώς θα πρέπει να ωθηθούν προς την χρήση του κυρίου δικτυακού 
τόπου. 
 
Φ

Στοιχ
κρίνονται με ευκολία και να επιτρέπουν την μετακίνηση από το ένα πεδίο στο άλλο και 

την επιλογή της επιθυμητής τιμής. Πεδία κειμένου θα πρέπει να σημειώνονται, ώστε οι 
χρήστες με προβλήματα όρασης να μπορούν να καταλαβαίνουν την χρησιμότητα του κάθε 
πεδίου και την φύση του κειμένου που καλούνται να εισάγουν σε αυτό.   Είναι σημαντικό τα 
πλαίσια κειμένου να σημειώνονται με κεφαλίδες που να αντικατοπτρίζουν τη φύση του 
κειμένου που εισάγεται. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι εάν οι φόρμες παίρνουν την 
μορφή πινάκων, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την 
οριζόντια ανάγνωση τους από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες.  Σε φόρμες με κουμπιά (Radio 
buttons, checkboxes) τα κείμενα θα πρέπει να είναι επίσης κοντά τους (στα δεξιά) και να είναι 
διακριτή η αντιστοίχηση τους χρησιμοποιώντας το πεδίο LABEL. 
 
6

Η δημιουργία ενός εναλλακτικού
ν οργανισμό υλοποίησης. Τυπικά προβλήματα που επιφέρει ένας τέτοιος δικτυακός τόπος 

είναι η ενημέρωση και η απουσία χαρακτηριστικών λειτουργικότητας. Ως ένα παράλληλο 
σύστημα δημιουργεί υποχρεώσεις ενημέρωσης του και συγχρονισμού του με τον κυρίως 
δικτυακό τόπο. Τυχόν παραλείψεις σε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης μπορεί να δημιουργήσει 
κενά και να καταστήσει ανεπαρκή την πληροφόρηση του χρήστη ΜΕΑ. Συνεπώς η 
δημιουργία ενός εναλλακτικού δικτυακού τόπου απαιτεί την δέσμευση του οργανισμού για 
την επιμέλεια και ενημέρωση του. 
 

 
32 Bernard, M. et al. “A comparison of popular online fonts: which size and type is best?”, Usability News, 4.1, 2002 
(http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/41/onlinetext.htm). 
33 Will-Harris, D. “Georgia and Verdana: typefaces designed for the screen (finally)”, (http://www.will-
harris.com/verdana-georgia.htm). 
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7. Ανάλυση προδιαγραφών σταθμών εργασίας 
 

Με βάση τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η δημιουργία των θέσεων εργασίας για τα 
ΑΜΕΑ και ο συγχρονισμός της νέας αυτής υπηρεσίας με τις ήδη υπάρχουσες, προκύπτουν οι 
παρακάτω ενέργειες. 

1. Προμήθεια εξοπλισμού 
2. Εκπαίδευση προσωπικού 
3. Συντήρηση υλικού και αναβάθμιση λογισμικού 

 
 
7.1. Προμήθεια εξοπλισμού 
 

Για τις δύο ειδικές κατηγορίες χρηστών, στις οποίες επικεντρώνεται η παρούσα μελέτη, ο 
ενδεδειγμένος εξοπλισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω.  
 
7.1.1. Άτομα με προβλήματα όρασης 
 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν τις παρακάτω προβληματικές 
καταστάσεις της μειωμένης όρασης, της ολικής τύφλωσης και της τύφλωσης χρώματος. Άτομα 
με ολική τύφλωση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια οθόνη υπολογιστή και πρέπει να 
λάβουν τις πληροφορίες από τους υπολογιστές τους μέσω μιας άλλης αίσθησης - ακρόαση ή 
αφή. Οι άνθρωποι με  χαμηλή όραση μπορούν επίσης να λάβουν τις πληροφορίες μέσω του 
ήχου ή της αφής, ή μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της οθόνης τους έτσι ώστε να 
είναι πιο ευανάγνωστη. 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες των ΑΜΕΑ με προβλήματα όρασης για την πρόσβαση τους 
στην ηλεκτρονική πληροφορία, σύμφωνα με το RNIB34, διακρίνονται στις παρακάτω: 
 

1. Μεγεθυντές οθόνης (Screen magnifiers) 
Οι συσκευές αυτές μεγεθύνουν το ζητούμενο τμήμα της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο ο 

χρήστης μπορεί να αυξάνει το μέγεθος κάποιων στοιχείων της επιφάνειας εργασίας, 
συνήθως το τμήμα της οθόνης στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης (κέρσορας). Σύγχρονες 
εκδόσεις των τεχνολογιών αυτών συνδυάζονται με τεχνολογίες ανάγνωσης της οθόνης  
(Display readers), οι οποίες μετατρέπουν τα στοιχεία της οθόνης σε προφορικό λόγο.  
Συνεπώς ως μια συμφέρουσα λύση (από οικονομική και διαχειριστική άποψη) αποτελεί 
ένα λογισμικό το οποίο θα συνέθετε τις λειτουργίες και των δύο αυτών τεχνολογιών. 
Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν: 
 Λειτουργικό σύστημα: Windows NT, 2000, XP 
 Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας 
 Εκφώνηση κειμένων, εικονιδίων και γραφικών στοιχείων οθόνης 
 Μεγέθυνση μέχρι και 32 φορές 
 Υποστήριξη οθονών Braille 

 
2. Οθόνες Braille (Braille displays) 

Οι οθόνες Braille μετατρέπουν  τα δεδομένα της οθόνης στην γραφή Braille. Οι οθόνες 
αυτές ανανεώνονται κάθε φορά που ο χρήστης τερματίζει το κομμάτι ανάγνωσης και 
επιθυμεί να προχωρήσει στο επόμενο. Ο χρήστης διαβάζει την οθόνη με την αφή, όπως 
ακριβώς θα διάβαζε ένα τυπωμένο κείμενο σε γραφή Braille. Κάθε κελί της οθόνης έχει 
οκτώ βελόνες, φτιαγμένες από μέταλλο ή νάιλον και οι οποίες με κάθε ανανέωση της 
οθόνης προβάλουν επάνω από το επίπεδο της οθόνης για να σχηματίσουν τους 
χαρακτήρες.  

Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 Τουλάχιστον 44 χαρακτήρες Braille 
 Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας και ελληνικής γραφής Braille. 

                                                 
34 RNIB “Access Technology”, 2004 
(http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/PublicWebsite/public_rnib002927.hcsp). 
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 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα πλοήγησης 
 Δύο  (2) πλήκτρα αφής ειδικών λειτουργιών πάνω από κάθε χαρακτήρα Braille 
 Συνεργασία και αλληλεπιδραστικότητα με το προτεινόμενο λογισμικό ανάγνωσης 

και μεγέθυνσης οθόνης (βλ. σημείο 1) 
 Ύπαρξη τουλάχιστον μιας (1) USB θύρας για σύνδεση με τον υπολογιστή ή/και 

άλλες συσκευές 
 Ύπαρξη μιας (1) σειριακής θύρας 

 
3 Λογισμικό οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR software) 

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται σε συνεργασία με ένα σαρωτή εικόνας, για να 
αποτυπώσει σε μια οθόνη Braille ή να μετατρέψει κείμενα με την βοήθεια ενός συνθέτη 
φωνής σε προφορικό λόγο. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 Πλήρης υποστήριξη (αναγνώρισης) ελληνικών χαρακτήρων και χαρακτήρων από 

τις βασικότερες γλώσσες του κόσμου. Απαραίτητη είναι η αναγνώριση όλων των 
επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Εκφώνηση του κειμένου. 
 Παρουσίαση του κειμένου σε οθόνη Braille και ειδικότερα στην προτεινόμενη οθόνη 

Braille. 
 Ικανότητα εκμάθησης χαρακτήρων. 
 Συνεργασία με το σύνολο των σαρωτών της αγοράς και ειδικότερα με τον 

προτεινόμενο σαρωτή. 
 Δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων σε αρχεία κειμένου (doc, txt), σε html και pdf. 
 Συνεργασία με τις γνωστές εφαρμογές επεξεργασία κειμένου (MS Word) 

 
4. Εκτυπωτές Braille (Braille printers) 

Οι εκτυπωτές αυτού του τύπου μετατρέπουν τα δεδομένα της οθόνης στην γραφή 
Braille. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 Υποστήριξη αγγλικού και ελληνικού Braille  
 Δυνατότητα άμεσης εκτύπωση από internet browsers 
 Χρήση μηχανογραφικού χαρτιού, ώστε να μην διακόπτεται η ανάγνωση της 

γραφής Braille 
 Υποστήριξη λειτουργιών πλήκτρων και κρίσιμων καταστάσεων με φωνητικές 

αναγγελίες 
 Μέγεθος χαρτιού Α4 
 Ταχύτητα εκτύπωσης 340-380 σελίδες/ώρα 
 Υποστήριξη Braille 6-8 κουκίδες 
 Δυνατότητα εκτύπωσης μονής πλευράς/δύο πλευρών 
 Χαρακτήρες ανά γραμμή 20-42 
 Μέγιστος αριθμός γραμμών ανά σελίδα 29 
 Υποστήριξη γραφικών 
 Δυνατότητα παράλληλης και σειριακής σύνδεσης 
 Θόρυβος <70dB 

 
5. Καμπίνα μείωσης θορύβου 

Αποτελεί μια κατασκευή μείωσης του θορύβου που προκαλεί ο εκτυπωτής Braille 
κατά την εκτύπωση των εγγράφων. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
είναι: 
 Μείωση των επιπέδων θορύβου κάτω από τα 60dB 
 Αυτόνομη διαχείριση θερμοκρασίας 
 Κλειδαριές ασφαλείας 
 Θέσεις τροφοδοσίας χαρτιού  
 Διαστάσεις >70 x 70 x 70 cm.  
 Βάρος > 50 kg 

 
Για λόγους ενδεικτικής αναφοράς άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες, που παρέχουν 

πρόσβαση ή διαχειρίζονται διάφορους τύπους πληροφορίας είναι: 
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1. Σημειωματάριο (Notetaker) 

Τα σημειωματάρια είναι φορητές συσκευές με ένα Braille ή QWERTY πληκτρολόγιο, 
οι οποίες δίνουν φωνητικές απαντήσεις στα στοιχεία που εισάγει, την ώρα που κρατά 
σημειώσεις ή κλείνει εργασίες σε ένα ημερολόγιο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να 
διαθέτουν μια ενσωματωμένη οθόνη Braille, μετατρέποντας την συσκευή σε ένα φορητό 
υπολογιστή για ΑΜΕΑ με προβλήματα όρασης. Πιο σύνθετες μορφές σημειωματάριων 
περιλαμβάνουν δυνατότητες σύνδεσης με το διαδίκτυο και αποστολής ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

 
2. Μεγεθυντές CCTV (Closed Circuit Televisions, Video magnifiers) 

Οι μεγεθυντές CCTV (τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος) είναι τεχνολογίες που 
επιτρέπουν την μεγέθυνση φυσικών αντικειμένων (έντυπα, αντικείμενα), με την χρήση 
μιας κάμερας. Το αντικείμενο μπαίνει κάτω από τον φακό της κάμερας και η 
μεγενθυμένη εικόνα εμφανίζεται σε μια οθόνη τηλεόρασης ή Η/Υ.  

 
3. Αυτόνομες μηχανές ανάγνωσης (Standalone Reading Machine) 

 
4. Προγράμματα αναγνώρισης φωνής (Voice Recognition Software) 

Τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής επιτρέπουν σε ΑΜΕΑ να εισάγουν στοιχεία 
και εντολές προς το σταθμό εργασίας χρησιμοποιώντας την φωνή τους, αντί των 
παραδοσιακών συσκευών εισόδου, όπως είναι τα πληκτρολόγια. 

 
5. Συνθέτες φωνής (Speech Output software or Screen Reader software) 

Οι συνθέτες φωνής μετατρέπουν τμήματα και στοιχεία της οθόνης εργασίας σε 
προφορικό λόγο. Συνηθέστερα στοιχεία που διαβάζονται από τον συνθέτη φωνής είναι 
ολόκληρη η οθόνη, μια επιθυμητή από τον χρήστη περιοχή της οθόνης, μια γραμμή, 
μενού, στοιχεία διαλόγου και μηνύματα dialog boxes.  

 
 
7.1.2. Άτομα με κινητικές δυσκολίες 

 
Τα άτομα με κινητικά προβλήματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1. Άτομα με ανικανότητα επιδεξιότητας, όπου αναφερόμαστε σε άτομα με ανικανότητα 
λαβής, κρατήματος ή γενικότερες ανικανότητες στα χέρια 

2. Άτομα με σκελετικές βλάβες, όπου αναφερόμαστε σε άτομα με βλάβες κεφαλιού ή 
κορμού, άτομα με μηχανικές και κινητικές βλάβες των άκρων (παραλύσεις ή διάφορες 
άλλες βλάβες), ανεπάρκειες των άκρων και λοιπές παραμορφώσεις. 

 
Οι κινητικές αυτές δυσκολίες μπορεί να διαφέρουν όσον αφορά στο μέγεθος, αλλά και στο 

είδος τους. Πριν όμως φτάσουμε στη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα κινητικά 
προβλήματα μικρού μεγέθους, πρέπει να γνωρίζουμε και τους πρακτικούς τρόπους που 
μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα αυτά. Κάποιοι από αυτούς είναι:35

1. Η σωστή θέση του πληκτρολογίου. Η σωστή θέση του πληκτρολογίου συνδράμει στην 
μείωση της κούρασης και στην ελάττωση της φυσικής προσπάθειας που σχετίζεται με 
τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

2. Ο αποτελεσματικός τρόπος χρήσης του πληκτρολογίου. Εντολές που περιλαμβάνουν 
πολλαπλές επιλογές πλήκτρων ταυτοχρόνως, μπορεί να αποδειχθούν σημαντικά 
εμπόδια για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για την άρση των δυσκολιών αυτών είναι 
δυνατή η βελτίωση της ταχύτητας πληκτρολόγησης για άτομα με μέτριες κινητικές 
δυσκολίες, μέσω ειδικών προγραμμάτων συμπλήρωσης κειμένου και η πλήρης 
εισαγωγή δεδομένων με τη χρήση του παραδοσιακού πληκτρολογίου μέσω 
συστημάτων αναγνώρισης φωνής, τα οποία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βοήθημα. 

                                                 
35 “Americans with Disabilities Act: aiding the physically challenged worker” 
(http://www.compuaccess.com/ada_guide.htm). 
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Τα άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες στο 

χειρισμό των συσκευών εισόδου-εξόδου του Η/Υ και εκεί πρέπει να εντοπιστεί η πλήρωση της 
θέσης εργασίας με την κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία που θα διευκολύνει την 
αλληλεπίδραση με τα υπολογιστικά περιβάλλοντα. 
 

1. Εναλλακτικές μορφές πληκτρολογίων (Alternative Keyboards) 
Διάφορες εναλλακτικές μορφές πληκτρολογίων, ικανές να βοηθήσουν τα ΑΜΕΑ να 

ξεπεράσουν οποιοδήποτε κινητικό πρόβλημα.  
 Πληκτρολόγια για χρήση αποκλειστικά από μονόχειρες, (είτε αριστερόχειρες είτε 
δεξιόχειρες) που προσφέρουν πιο ξεκούραστη και γρήγορη πληκτρολόγηση. Τα 
πληκτρολόγια αυτά έχουν συγκεντρωμένα όλα τα πλήκτρα σε μία διάταξη που 
επιτρέπει τη σωστή τοποθέτηση των δακτύλων, την πληκτρολόγηση από ένα μόνο 
χέρι, την αποφυγή των μεγάλων κινήσεων που οδηγούν σε καταπόνηση του καρπού 
και σε παθήσεις τύπου RSI (Repetitive Strain Injury). Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά 
της συσκευής αυτής είναι: 
 Δυνατότητα ενεργοποίησης πλήκτρων σύνθετων εντολών (Shift, Control and Alt) 
με ένα πάτημα πλήκτρου.   
 Πλήκτρα ενεργοποίησης εναλλαγής μεταξύ των αριθμητικών και αλφαβητικών 
χαρακτήρων  
 Δυνατότητα πληκτρολόγησης 85 λέξεων ανά λεπτό για χρήστες μέσης ικανότητας 
χρήσης 

 
Άλλα εναλλακτικά πληκτρολόγια είναι: 
 Πληκτρολόγια με ενσωματωμένους οδηγούς στα πλήκτρα για την αποφυγή 
εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων από άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με 
σπασμούς χεριών και γενικότερη αστάθεια.  
 Πληκτρολόγια που μπορούν να τοποθετηθούν σε βάσεις στήριξης και να 
χρησιμοποιούνται από ράβδους κεφαλής.  
 Εικονικά πληκτρολόγια που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και απαιτούν 
για το χειρισμό τους τη χρήση του ποντικιού. 

 
2. Συσκευές χειρισμού ποντικιού 

Ειδικές συσκευές για την αντικατάσταση συσκευών κατάδειξης όπως το ποντίκι από 
άτομα με κινητικά προβλήματα. Εναλλακτικά μπορεί να αποτελούνται από: 
 Ένα απλό γάντι με ενσωματωμένους αισθητήρες οπτικών ινών, το οποίο μπορεί να 
εξομοιώσει τις κινήσεις του χεριού με αυτές του ποντικιού (αριστερό – δεξί κλίκ και 
πλοήγηση) 
 Περιφερειακές συσκευές (κάμερες υπέρυθρων, ειδικά αυτοκόλλητα) που βοηθούν 
στην εξομοίωση των κινήσεων της κεφαλής του χρήστη με αυτές του ποντικιού. Η 
συσκευή αυτή απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν την ικανότητα χειρισμού του 
ποντικιού. Εναλλακτικό μέσο χειρισμού αποτελεί η κεφαλή του χρήστη, όπου με την 
βοήθεια περιφερειακών συσκευών (κάμερα υπέρυθρων, ειδικά αυτοκόλλητα κλπ.) οι 
κινήσεις της κεφαλής του χρήστη μετατρέπονται σε κινήσεις του ποντικιού. Τα 
απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: 
- Εμβέλεια: 50ο συμμετρικά 
- Εφοδιασμένο με κάμερα υψηλής ανάλυσης 320 Χ 240 Pixels 
- Εστίαση ελεγχόμενη από τον χρήστη ή τον διαχειριστή του συστήματος 
- Σύνδεση σειριακή και USB 
- Απευθείας λειτουργία χωρίς την ύπαρξη ειδικού λογισμικού (Plug and play) 
- Δυνατότητα πλήρους λειτουργίας στο φως του ήλιου 
Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται: 
- Από κατάλληλο λογισμικό οπτικού πληκτρολογίου 
- Λογισμικό εξομοίωσης πλήκτρων ποντικιού 
- Ασύρματο αναμετάδοσης των ενεργειών του χρήστη 
- Σύστημα επιλογής/switching με “καλαμάκι” 
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 Ιχνόσφαιρες χειρισμού, οι οποίες πέρα από τα τυπικά πλήκτρα ενεργοποίησης που 
διαθέτουν και τα συμβατικά ποντίκια, μπορεί να διαθέτουν και 
προγραμματισμένα πλήκτρα για συντομεύσεις ενεργειών. 

 
3. Διακόπτες πίεσης 

Συσκευές που λειτουργούν σαν πλήκτρα ποντικιού και ενεργοποιούν εντολές που 
δίνουν οι χρήστες. Με αισθητήρες πίεσης και ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης βοηθούν 
τα ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα στη πρόσβαση και τη λειτουργία του Η/Υ. Τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της συσκευής αυτής θα πρέπει να είναι: 
 Διάμετρος μεγαλύτερη ή ίση με 10  εκ. 
 Πίεση ενεργοποίησης 150 γρ. στις άκρες του διακόπτη και 300 γρ. στο κέντρο 
 Απευθείας λειτουργία χωρίς την ύπαρξη ειδικού λογισμικού (Plug and play) 
 Βάση αποφυγής ολίσθησης 

 
4. Συσκευές στήριξης 

Η κατασκευή αυτή βοηθά τη στήριξη όλων των λειτουργικών συστημάτων 
(πληκτρολόγια, διακόπτες κλπ.) σε σχεδόν όλες τις πιθανές επιφάνειες, για καλύτερη 
προσβασιμότητα και χειρισμό από τα ΑΜΕΑ. 
 Δυνατότητα προσαρμογής σε πολλαπλές επιφάνειες, π.χ. γραφεία, αναπηρικές 
καρέκλες κλπ. 
 Προσαρμοζόμενο μήκος βραχίονα, γωνίας κλίσης και γωνίας διακόπτη.  
 Λαβή και σφιγκτήρας ασφαλούς στήριξης 
 Μήκος μεταξύ 16” και 24”. 

 
Για λόγους ενδεικτικής αναφοράς άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες, που παρέχουν 

πρόσβαση σε διάφορους τύπους πληροφορίας είναι: 
1. Διακόπτες ποδιών (foot switches) 

Οι διακόπτες αυτοί αντικαθιστούν ορισμένες από τις λειτουργίες του πληκτρολογίου 
ή του ποντικιού. 

 
2. Χειριστήρια (joysticks) 

Τα χειριστήρια εξασφαλίζουν τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του ποντικιού με την 
χρήση ενός μοχλού και συνοδευτικών πλήκτρων. 

 
3. Λογισμικό μετατροπής φωνητικών εντολών 

Με τη χρήση του λογισμικού αυτού το ΑΜΕΑ μπορεί να δημιουργήσει, να 
τροποποιήσει και να σώσει έγγραφα εργασίας ή να πλοηγηθεί μέσα στο διαδίκτυο. 

 
7.1.3. Σταθμοί εργασίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των σταθμών εργασίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν την 
πλατφόρμα επάνω στους οποίους θα εγκατασταθούν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες θα πρέπει 
να είναι: 

 
1. Σταθμοί εργασίας H/Y 
 Επεξεργαστής Intel Pentium (533MHz Front Side Bus), 512ΚΒ L2 Cache τουλάχιστον 

2.4 GHz 
 RAM (266 Mhz) τουλάχιστον 512 MB 
 Μέγιστη RAM τουλάχιστον 2GB 
 Εξελιγμένη Κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 64 ΜΒ  
 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 
 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου τουλάχιστον 10/100 UTP 
 Hard Disk Controller SMART III Ultra ATA 100/66/33 
 Τρία (3) PCI Slots 
 Καλώδιο δικτύου 3 μέτρων 
 Πληκτρολόγιο PS/2 (επιθυμητό ενσωματωμένο smart card reader) 
 PS/2 Mouse (επιθυμητό οπτικής τεχνολογίας) 
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 Σκληρός δίσκος που είναι ο original δίσκος που προμηθεύει ο κατασκευαστής. 
Χωρητικότητα τουλάχιστον 40 GB. 
 DVD-ROM τουλάχιστον 4X 
 Diskette Drive 1.44ΜΒ 
 Τέσσερα (4) USB 2.0 ports on board 
 Δύο (2) Serial Ports 
 Ένα (1) Parallel port 
 Οθόνη TFT Active Matrix 17 ιντσών με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1024x768 
 Ηχεία, εφ’ όσον δεν είναι ενσωματωμένα στην TFT οθόνη 
 USB video colour camera με τις παρακάτω τουλάχιστον προδιαγραφές 

- 30 fps 
- video capture 160x120 – 640x480 pixels 
- still image capture 160x120 – 1024x768 pixel 

 Λειτουργικό σύστημα Windows XP Professional τελευταίας έκδοσης, τουλάχιστον 32 
bit (επιθυμητό 64 bits), με γλώσσα επικοινωνίας την Ελληνική ή Αγγλική (δυνατότητα 
επιλογής κατά την πρώτη μόνο έναρξη λειτουργίας) και πλήρη υποστήριξη δικτύου 
(TCP/IP, Netbeui,) με δυνατότητα προσθήκης του συστήματος σε υπάρχον Windows 
NT 4 Domain 
 Περιβάλλον λειτουργίας Γραφείου (κείμενα, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κλπ.) 
Αυθεντικά CD's λειτουργικού και αποκατάστασης λειτουργικού/λοιπών εφαρμογών 
από τον επίσημο κατασκευαστή του συστήματος (original Restore CD's) 

 
2. Σαρωτής 
 Έγχρωμος, τύπου Flat Bed 
 Μέγιστη οπτική ανάλυση τουλάχιστον 2400x2400 
 256 gray scale 
 Color 48 bit depth 
 Περιοχή σάρωσης τουλάχιστον 8.5x11.7 ” 
 USB Interface 
 Συμβατότητα/λειτουργία σε περιβάλλον Windows 98, 2000, XP 

 
3. Εκτυπωτής (συμβατικός) 
 Τεχνολογία Heavy Duty τουλάχιστον 50.000 σελίδες/ μήνα 
 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4 
 Άλλα μεγέθη: Letter, Legal, Executive, Statement, Folio, envelopes 
 Είδος χαρτιού: Plain paper, thick stock, OHP transparencies, laser-quality labels, 

envelopes 
 Μέγιστη Ανάλυση τουλάχιστον 1200x1200 
 Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (color) >=8 ppm 
 Εκτύπωση γραμματοσειρών Windows 
 Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 64 ΜΒ 
 Λειτουργία PostScript 3, PCL 6, PDF 
 Τροφοδότης χαρτιού τουλάχιστον 100 φύλλα 
 Πρόσθετος τροφοδότης χαρτιού τουλάχιστον 150 φύλλα 
 Επικοινωνία μέσω κάρτας δικτύου (ethernet 10BaseT/100BaseTX ), παράλληλη, USB 
με υποστήριξη Netware IPX/SPX, IPP, TCP/IP, Ethertalk, OS/2 LAN Manager.Lan 
Server NETBEUI/NetBios, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP 
 Καλώδιο δικτύου 10 μέτρων 
 Ύψος θορύβου λιγότερο από 55 db σε λειτουργία 

 
4. Ακουστικά  

Ακουστικά για την διαχείρισης του ήχου που παράγεται από το λογισμικό 
ανάγνωσης φωνής για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα όρασης. 
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7.2. Εκπαίδευση προσωπικού 
 

Για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των συσκευών, το αρμόδιο προσωπικό της 
βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει όλες της λεπτομέρειες χρήσης τους. Η 
γνώση αυτή είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους: 
 

1. Σχεδιασμός των νέων υπηρεσιών 
Η γνώση χειρισμού των τεχνολογιών αυτών θα βοηθήσει του βιβλιοθηκονόμους να 

σχεδιάσουν καλύτερα τις νέες υπηρεσίες και τον τρόπο ενσωμάτωσης τους στον κορμό 
των υπαρχουσών, αφού θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις παραμέτρους που δημιουργεί η 
χρήση των συσκευών αυτών. 

 
2. Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες έχουν χαρακτήρα αντικατάστασης των συμβατικών 
μέσων. Η χρήση των μέσων αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη από τα ΑΜΕΑ. 
Συνεπώς οι βιβλιοθηκονόμοι θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν την γνώση 
χειρισμού, δημιουργώντας μια νέα ενότητα εκπαίδευσης στο υπάρχον πρόγραμμα 
εκπαίδευσης χρηστών που παρέχει η ΒΥΠ. 

 
3. Επίλυση αποριών 
Πέρα από την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ επάνω στην χρήση των συσκευών, οι 

βιβλιοθηκονόμοι χρειάζεται να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με την χρήση τους σε 
όλη την διάρκεια της επαφής των ΑΜΕΑ με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Καθώς η 
εκπαίδευση που παρέχεται μπορεί να είναι πολυεπίπεδη (π.χ. βασικά σημεία χρήσης) ή 
οι χρήστες με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν σποραδικά τις τεχνολογίες και να 
χάνουν την επαφή με τη χρήση. 

 
4. Διατήρηση και συντήρηση  

Οι βιβλιοθηκονόμοι και το τεχνικό προσωπικό της ΒΥΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τις προβληματικές καταστάσεις των συσκευών, ώστε, είτε να τις 
διορθώνουν οι ίδιοι, είτε να ενημερώνουν την εταιρία και να λαμβάνει αυτή την σχετική 
μέριμνα. 

 
Για την εκπαίδευση του προσωπικού ευθύνη αναλαμβάνει η εταιρία που θα προμηθεύσει 

τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να γίνει στους 
χώρους που θα τοποθετηθούν οι σταθμοί εργασίας και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες. Ο 
κύκλος εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν των μαθημάτων, το απαραίτητο υλικό 
τεκμηρίωσης και υποστήριξης.  
 
 
7.3. Συντήρηση υλικού και αναβάθμιση λογισμικού 

 
Η εταιρία που θα προμηθεύσει το υλικό και το λογισμικό υποχρεούται να εγγυηθεί την 

καλή λειτουργία των παρεχόμενων ειδών και την παροχή υποστήριξης για το χρονικό 
διάστημα που αντιστοιχεί σε κάθε είδος. 

 
Για την ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος υποστήριξης η ΒΥΠ θα πρέπει να είναι 

ενήμερη για τα παρακάτω κόστη.  
1. κόστος των ανταλλακτικών,  
2. κόστος επίσκεψης και εργασίας του προσωπικού του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις 

της ΒΥΠ,  
3. κόστος εργασίας του προσωπικού του προμηθευτή στις δικές του εγκαταστάσεις 
4. κόστος της παροχής απομακρυσμένης βοήθειας 
5. κόστος μεταφοράς του υλικού από και προς εξωτερικούς χώρους.  
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Η παροχή υποστήριξης θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν για όλο το διάστημα της 
προσφερόμενης εγγύησης κατά είδος, ενώ μετά το πέρας της περιόδου αυτής είναι δυνατή η 
σύναψη συμφωνίας με τον προμηθευτή. 

 
Στα πλαίσια της υποστήριξης και για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού της ΒΥΠ ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταθέσει εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά και τεχνικά εγχειρίδια στα ελληνικά και τα 
αγγλικά. Η ενημέρωση των εγχειριδίων σε κάθε ενημέρωση του λογισμικού ή μετατροπή 
υλικού είναι απαραίτητη. 
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8. Προβολή και διάδοση 
 

Μια εκ των δράσεων που προβλέπονται από το τεχνικό δελτίο του έργου είναι η διάδοση 
των αποτελεσμάτων της ενέργειας και των προσφερόμενων υπηρεσιών του εργαστηρίου, τόσο 
εντός, όσο και εκτός της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Για τον λόγο αυτό η ομάδα εργασίας θα 
πρέπει να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες: 
 

1. Δημοσίευση ανακοίνωσης στο κοινότητα του Πανεπιστήμιου Πατρών μέσω της 
κυρίας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Announces μέσω ανακοίνωσης στο 
μηνιαίο περιοδικό “Πανεπιστημιακή Ενημέρωση”. 

 
2. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας περιγραφής της εργαστηρίου και της νέας υπηρεσίας 

στον δικτυακό τόπο της ΒΥΠ με παράλληλη δημοσίευση ανακοίνωσης. 
 

3. Δημοσίευση της παρούσας μελέτης στον δικτυακό τόπο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ.36 
 

4. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για την περιγραφή του εργαστηρίου και της νέας 
υπηρεσίας, και ένταξη του φυλλαδίου στο πρόγραμμα προβολής υπηρεσιών της ΒΥΠ. 

 
5. Έκδοση δελτίου τύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά. 

Πιθανοί παραλήπτες της ανακοίνωσης μπορεί να είναι οι ημερήσιες εφημερίδες της 
Πάτρας (Πελοπόννησος, Ημέρα, Γεγονότα, Ημερήσιος Κήρυξ κλπ.), περιοδικά (Δόντι, 
Κολάζ, Fresh) τα ηλεκτρονικά περιοδικά( PatrasToday, Patrinorama κλπ.) 

 
6. Έκδοση δελτίου τύπου προς τοπικούς φορείς και ενώσεις. 
 
7. Ανακοινώσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά δημοσιεύματα σχετικά με τα ΑΜΕΑ, όπως 

η λίστα ηλεκτρονικών ανακοινώσεων της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού 
“ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ”, καθώς επίσης και σε άλλους εθνικούς φορείς όπως το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
8. Ανακοινώσεις στην κοινότητα των ελληνικών βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκών και μη) με 

αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Πιθανοί παραλήπτες της ανακοίνωσης αυτής 
μπορεί να είναι:  
 Λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ACADELIB (Academic Hellenic Libraries 

Electronic Mailing List). 
 Δικτυακός τόπος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 
Πληροφόρησης. 
 Ανακοινώσεις “Βιβλιοθηκονομικά Νέα” του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 

 
9. Ανακοινώσεις σε διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς οργανισμούς και ενώσεις, όπως για 

παράδειγμα είναι:  
 το τμήμα εργασίας της IFLA για τυφλούς (Libraries for the Blind)  
 το τμήμα εργασίας για μη ικανούς χρήστες (Libraries Serving Disadvantaged 

Persons) 
 οι αντίστοιχες λίστες επικοινωνίας. 

 
10. Πιθανή προβολή του έργου σε σεμινάρια, εργαστήρια (workshops), συνέδρια, τόσο 

εντός, όσο και εκτός της Ελλάδας.  
Η προβολή του έργου σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, μπορεί να λάβει τη μορφή, 

είτε της προφορικής παρουσίασης, είτε αναρτημένης εργασίας (poster). Πιθανές 
εκδηλώσεις στον ελληνικό χώρο αποτελούν το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, το πρόγραμμα εκδηλώσεων και σεμιναρίων της ΕΕΒΕΠ κλπ. Άλλες πιθανές 

                                                 
36 “Έργο ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ” , (http://www.lis.upatras.gr/LIS/TELEPHAESSA/telephaessa_EL.shtml). 
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εκδηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια όπως το 
Accessible Libraries της IFLA. 

 
11. Συντονισμός με τις ελληνικές βιβλιοθήκες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

εμπειρίας με στόχο την βελτίωση της υπηρεσίας. Πιθανή διοργάνωση ημερίδας με την 
συμμετοχή εκπροσώπων των άλλων βιβλιοθηκών. 
Μέχρι στιγμής οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

δεν έχουν μεριμνήσει για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. Παρά την ισχνή κατάσταση 
στο ελληνικό χώρο, δύο προσπάθειες διακρίνονται για την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας αποτέλεσε την 
εναρκτήρια προσπάθεια στον χώρο των βιβλιοθηκών των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Μέσα στα πλαίσια του έργου Accelerate (ACCEss to the modern Library 
sERvices for the blind and pArtially sighTEd people) η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της 
Μακεδονίας, μαζί με την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου και με άλλους 
συνεργαζόμενους φορείς από τον ευρωπαϊκό χώρο, κινήθηκε προς την κατεύθυνση της 
παροχής πρόσβασης σε τυφλούς ή μερικώς βλέποντες χρήστες.37 Η προσέγγιση της ήταν 
ολιστική, και δεν περιορίστηκε στην μελέτη για την παροχή τεχνολογικής υποστήριξης, 
αλλά περιέλαβε όλες τις λειτουργίες που οφείλουν οι βιβλιοθήκες να πραγματοποιήσουν. 
Το όλο εγχείρημα εξωτερικεύτηκε με την σύνταξη ενός εγχειριδίου με τίτλο “Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης προς τα άτομα με προβλήματα όρασης: οδηγός για ελληνικές 
βιβλιοθήκες”.38 

Η δεύτερη σημαντική προσπάθεια που έλαβε χώρα μέσα στα πλαίσια των ελληνικών 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ανήκει στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών, η οποία προχώρησε 
στην δημιουργία ενός σύγχρονου εργαστηρίου για ΑΜΕΑ. Το εργαστήριο αυτό μπορεί 
να παρέχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφορία σε ΑΜΕΑ που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα όρασης, ακοής και κίνησης.39 Η συνεργασία με τις βιβλιοθήκες αυτές, όπως 
επίσης και με όσες άλλες βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης παρόμοιων υπηρεσιών 
κρίνεται απαραίτητη για την διάδοση της γνώσης και των εμπειριών που έχουν 
αποκομίσει όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις δράσεις αυτές.  

 
 

 
 

                                                 
37 “ACCELERATE project homepage”, (http://www.lib.uom.gr/accelerate). 
38 Sperl. B. “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης προς τα άτομα με προβλήματα όρασης: οδηγός για ελληνικές 
βιβλιοθήκες”, 2001 (http://www.lib.uom.gr/accelerate/deliverables/Ttt_gr.doc). 
39 Γρηγοριάδου, Σ., Κηπουρού, Α. Θεοδωρίδου, Μ.Ε. “Το «άνοιγμα» των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προς ειδικές 
κατηγορίες χρηστών: η περίπτωση των ΑΜΕΑ και των ατόμων με προβλήματα δυσλεξίας” στο Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Τμήμα Εκδόσεων & 
Βιβλιοθήκης, ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες, 2004, σσ. 447-458. 
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Παράρτημα A 
 
Δικτυακοί τόποι σχετικού ενδιαφέροντος 

 
A.1. Πρότυπα και οδηγίες 

 ADA Standards for Accessible Design, http://www.ada.gov/adastd94.pdf 
 Americans with Disabilities Act, http://www.ada.gov  
 U.S. Federal Government Section 508 Guidelines, http://www.section508.gov 

 
A.2. Εθνικοί Φορείς, Ενώσεις και Έργα 

 ACM's Special Interest Group on Accessible Computing, 
http://www.acm.org/sigaccess  

 CNIB Canadian National Institute for the Blind, http://www.cnib.ca  
 Disability Products & Info: Input Technology Primarily for Physically Disabled 

Persons, http://www.c-cad.org/prodmfg/index.html  
 DisabilityInfo.gov, http://www.disabilityinfo.gov  
 Kinesis Ergo, http://www.kinesis-ergo.com  
 Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically 

Handicapped (NLS), http://www.loc.gov/nls/index.html  
 National Association of the Deaf, http://www.nad.org 
 Physical Disability Council of Australia (PDCA), http://www.pdca.org.au  
 Queen Elizabeth's Foundation Disability Information Services (DISS), 

http://www.diss.org.uk 
 Royal National Institute of the Blind, http://www.rnib.org.uk  
 U.S. Department of Justice, Americans with Disabilities Act, http://www.ada.gov 
 Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN, http://www.e-accessibility.gr 
 ΕΠΕΑΕΚ “Αναδόμηση”, http://autismanadomisi.uoa.gr 
 ΕΡΓΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Διακρίβωση και καταπολέμηση των διακρίσεων στην απλή και 

πολλαπλή τους μορφή, που υφίστανται άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, 
http://www.proklisi.gr/index1.htm 

 ΕΥΤΕΧΝΟΣ, http://www.di.uoa.gr/speech/eftehnos  
 Υπουργείο Υγειάς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

http://www.mohaw.gr/gr/index_html  
 
A.2. Διεθνείς Φορείς και Έργα  

 Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE), 
http://139.91.151.134/index.asp 

 Design for All, http://www.design-for-all.info 
 European Design for All e-Accessibility Network, http://www.e-accessibility.org 
 European Institute for Design and Disability, http://www.design-for-all.org 

 
A.3.Εργαλεία 

 Accessify, http://www.accessify.com (δικτυακός τόπος με λίστα εργαλείων) 
 aDesigner, http://www.alphaworks.ibm.com/tech/adesigner 
 A-Prompt, http://aprompt.snow.utoronto.ca  
 Bobby, http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp 
 BrowserAloud, http://www.browsealoud.com/home.asp  
 CSS Validation Service, http://jigsaw.w3.org/css-validator 
 CSS Validator version 2.0, http://jigsaw.w3.org/css-validator/README.html 
 HTML TIDY, http://www.w3.org/People/Raggett/tidy 
 PDF Aloud, http://www.texthelp.com/dlPDFaloud.asp 
 PowerTalk, http://fullmeasure.co.uk/powertalk  
 Readability.info, http://www.readability.info 
 Snoop. http://www.accessibility.nl/internet/tools/snoop  
 WebAIM (Web Accessibility in Mind), http://www.webaim.org 
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 WebXACT, http://www.webxact.com  
 Συνθέτης Ομιλίας ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ, 

http://speech.di.uoa.gr/synthesis/demosthenes/gr/information.shtml 
 
A.4. Εταιρίες 

 Adobe Acrobat, http://www.adobe.com/products/acrobat/access_info.html 
 HP Accessibility http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/accessibility  
 IBM Web accessibility http://www-306.ibm.com/able/guidelines/web/accessweb.html 
 Macromedia Accessibiblity http://www.macromedia.com/macromedia/accessibility 
 Microsoft Accessibility http://www.microsoft.com/enable  
 Sun Microsystems Accessibility http://www.sun.com/access  

 
A.5. Γενικού ενδιαφέροντος 

 Accessibility Features of CSS, http://www.w3.org/TR/CSS-access  
 AccessibleWare http://www.accessibleware.com  
 Closing the Gap http://www.closingthegap.com 
 Dive Into Accessibility, http://diveintoaccessibility.org  
 Lighthouse, http://www.lighthouse.org/index.html  
 Net-Guide Search Engine http://www.net-guide.co.uk  
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Παράρτημα B 
 
Φορείς για την προβολή του έργου 
 
B.1. Βιβλιοθηκονομικοί Φορείς 
 
 Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List  

Δικτυακός τόπος: http://www.lib.uth.gr/lws/el/HL/aclb.asp  
 
 Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης 

Δικτυακός τόπος: http://www.eeb.gr
ΕΕΒΕΠ: Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 
Δικτυακός τόπος: http://www.lib.teipat.gr/eebpet/index.html  

 
 ΕΚΤ - Βιβλιοθηκονομικά Νέα 

Δικτυακός τόπος: http://www.ekt.gr/librarian/announce.htm  
 
 IFLA Section of Libraries for the Blind 

Δικτυακός τόπος: http://www.ifla.org/VII/s31/index.htm  
Emailing list: http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/slbsc

 
 IFLA Section for Libraries Serving Disadvantaged Persons,  

Δικτυακός τόπος: http://www.ifla.org/VII/s9/index.htm
 
B.2. Φορείς και Οργανισμοί  
 
 Δήμος Πατρών, Κοινωνικός Τομέας 

Δικτυακός τόπος: http://www.patras.gr/el/c6/c6s5/default.asp
 
 Δήμος Πατρών, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Δικτυακός τόπος: http://www.patras.gr/el/c6/c6s8/index-c6s8.asp  
email: libpatra@otenet.gr

 
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Υγείας  

Δικτυακός τόπος: http://www.achaia.gr/nomarxiakh/organotikh_domh/ugeias.htm  
 
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας  

Δικτυακός τόπος: http://www.achaia.gr/nomarxiakh/organotikh_domh/proneias.htm  
 

 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Προστασίας Α.με.Α 
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87, Αθήνα  
Δικτυακός τόπος: http://www.ygeia-pronoia.gr/amea/index.htm
email: sym32@mohaw.gr, sy32@asg.gr

 
 Ιατρικός Σύλλογος Πατρών  

Δικτυακός τόπος: http://www.ispatras.gr
email: info@ispatras.gr  

 
 Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  

Μπουκαούρη 127, Πάτρα, 
Τηλ. 2610 318501 

 
 Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 

Γιάνναρη 30 και Παρασκευοπούλου, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα  
Τηλ..: 210 8312740, Fax: 210 8310344 
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Δικτυακός τόπος: http://www.users.otenet.gr/~parapleg/
Παράρτημα Πάτρας, Φιλαδελφίας 4,  
Τηλ. 2610 312031  

 
 Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων,  

Δικτυακός τόπος: http://www.pasipka.gr  
Δημητσάνης 3-5, 18346, Μοσχάτο 
Τηλ.: 210 4832564, Fax: 210 4833555.   

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 
Τηλ. 210 5222112, 5228333, 5228365, Fax: 210 5222111 

Βερατζέρου 31, Τ.Κ. 10432, Αθήνα 
Δικτυακός τόπος: http://www.pst.gr

 
 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Δικτυακός τόπος http://www.disabled.gr/esaea
Μυλλέρου 1, 104 36 Αθήνα 
Τηλ.: 210 5238961, Fax: 210 5238967 
e-mail: esaea@otenet.gr
 

 Σύλλογος Αναπήρων Παραπληγικών, Τετραπληγικών και ΑμΕΑ 
Αγίου Χριστοφόρου 17, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο 
Τηλ.: 26410-46463 

 
 Πρόγραμμα DARING Disabled people working in new Internet jobs  

Δικτυακός τόπος: http://www.mentor.gr/daring/main.htm 
 
 MEDNET Hellas, 

Δικτυακός τόπος: http://www.mednet.gr
 

 Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών 
Δικτυακός τόπος: http://www.stat.net.gr  
Κύμης 38, Ίλιον, Τ.Κ. 131 21 Αθήνα 
Τηλ: 210 5768919, 210 5786115, Fax: 210 5768919  
email: stat@acisgroup.gr
 

 Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) 
Δικτυακός τόπος: http://www.keat.gr  
Ελευθερίου Βενιζέλου 210 , Τ.Κ. 176 75, Καλλιθέα, Αττική 
Τηλ.: 210 9595880, 210 9595846, Fax: 210 9595868 
 

B.3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 
Τηλεοπτικοί Σταθμοί 
 TELE TIME 

Καραϊσκάκη 116, Τ.Κ. 262 21,  
Τηλ.: 2610-623232, Fax.: 2610-623749 
Δικτυακός τόπος: http://www.teletime.gr

 Patra TV 
Εκπομπή “Ζήτημα Υγείας”
Δικτυακός τόπος: www.patratv.com

 ΕΤ3 
Εκπομπή “Έκτη Αίσθηση” 
Δικτυακός τόπος: www.ert3.gr  
 

Εφημερίδες 
 Γνώμη Πατρών 
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Δικτυακός τόπος: http://www.gnomipatras.gr 
e-mail gnomi@otenet.gr 

 Η Ημέρα 
Δικτυακός τόπος: http://www.hhmera.gr  

 Πελοπόννησος  
Δικτυακός τόπος: http://www.peloponnisos.com.gr
e-mail: nikolak@pelop.gr  

 Φιλόδημος 
Επισκόπου Τιμοθέου 26, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο  
Τηλ.: 26910 25395, Fax: 26910 26864 
email: info@filodimos.gr

 Πρώτη της Αιγιαλείας  
Υψηλάντου 6, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο 
Τηλ: 26910 25307 & 61832-3, Fax: 26910 60355 
email: protiaigio@in.gr

 
Περιοδικά  
 Περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ 

Δικτυακός τόπος: http://www.disabled.gr
email: info@disabled.gr  

 Περιοδικό ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 
 Εφημερίδα - περιοδικό ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

Δικτυακός τόπος: http://www.pasipka.gr/periodiko1.htm 
email: info@pasipka.gr 

 Περιοδικό VITA 
Δικτυακός τόπος: http://vita.dolnet.gr  
email: vita@dolnet.gr  

 Περιοδικό FORMA,  
Δικτυακός τόπος: http://www.formanet.gr
email: forma@daphne.gr  

 IMAGE, 
Δικτυακός τόπος: http://www.e-patra.gr/1
Σαχτούρη 64, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα,  
Τηλ.: 2610362205-7, Fax: 2610361066 
email: imagemag@otenet.gr  

 Το Δόντι 
Δικτυακός τόπος: http://www.todonti.gr
Κανακάρη 236Α & Γενναδίου, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα  
email: stories@todonti.gr 

 Περιοδικό Κολάζ 
email: periodiko_kolaz@yahoo.gr  

 Περιοδικό Fresh 
Μαιζώνος 194 & Γενναδίου, 
Τηλ. 2610327677, Fax: 2610311855 
email: fresh@otenet.gr  

 Περιοδικό HAPPY 
Δικτυακός τόπος: http://www.happy.com.gr  
Ηφαίστου 15, Πάτρα 
Τηλ.: 2610 270924, 2610 224881, Fax: 2610270677 
email: info@happy.com.gr  

 
Ενημερωτικοί-Ψυχαγωγικοί Δικτυακοί Τόποι 
 Patrinorama 

Δικτυακός τόπος: http//www.patrinorama.com  
email: admin@patrinorama.com 

 PatrasToday 
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Δικτυακός τόπος: http://www.patrastoday.gr  
 
B.4. Επιστημονικά περιοδικά 
 Journal of Academic Librarianship (Elsevier) 
 Library and Information Science Research (Elsevier) 
 Library Hi-Tech (Emerald) 
 New Library World (Emerald) 
 Universal Access in the Information Society (Springer-Verlag GmbH) 
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