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Σκοπός  

Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι τα ΑµεΑ αντιµετωπίζουν πληθώρα αποκλεισµών πρόσβασης 
σε αγαθά, υπηρεσίες και δοµές. Το σύµπλεγµα αυτών των αποκλεισµών, συνεισφέρει σωρευτικά 
στο σηµαντικότερο από τους αποκλεισµούς που υφίστανται τα ΑµεΑ, που είναι ο κοινωνικός 
αποκλεισµός.  
 
Το έργο «Πρόσβαση Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης» έχει 
ως σκοπό την υλοποίηση µιας συνολικής και συστηµατικής τεχνολογικής παρέµβασης για την 
υποστήριξη της προσβασιµότητας και ευχρηστίας στο περιεχόµενο των διαδικτυακών ιστοτόπων, 
καθώς και το σχεδιασµό και την ανάπτυξη καθολικά προσβάσιµων WEB εφαρµογών και τηλεµατικών 
υπηρεσιών στη Κοινωνία της Πληροφορίας για τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ). 
 
Ο βασικός τοµέας εφαρµογής του έργου είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µε τη συγκέντρωση 
όλων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) που προτείνονται κάτω από µια 
διαδικτυακή Πύλη, που την καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστη για τη συνολική εξυπηρέτηση των 
πληθυσµιακών οµάδων που θεωρούνται ως ωφελούµενοι. 
 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών, όπως 
το διαδίκτυο, για τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό είναι κυρίως τριών τύπων, υπηρεσίες πληροφόρησης 
και ενηµέρωσης, υπηρεσίες επικοινωνίας και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Συνήθως ο δικαιούχος 
τέτοιων υπηρεσιών είναι το κράτος (και οι εποπτευόµενοι φορείς) σε κεντρικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, που είτε από µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλους εταίρους (π.χ. τράπεζες, επιχειρήσεις, 
όπως ΟΤΕ) υλοποιεί  τις υπηρεσίες αυτές και τις διαδικασίες που θα τις στηρίξουν σε καθηµερινή 
βάση. Αποδέκτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών ουσιαστικά  είναι όλοι οι πολίτες (στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό), καθώς επίσης επιχειρήσεις και  οργανισµοί, αλλά και το ίδιο το κράτος και οι 
εποπτευόµενοι φορείς του. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα ενός σύγχρονου κράτους που σκοπό έχει την 
εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Σε πολλές 
χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση εµπειριών αναφορικά µε τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την υιοθέτησή τους από επιχειρήσεις, οργανισµούς, αλλά και από το ευρύ κοινό, 
καθώς και την υποδοµή που απαιτείται για να την υποστήριξή τους ή  τις τεχνολογίες που είναι 
ώριµες να τις υλοποιήσουν. 

 

Η υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα 

Στη χώρα µας η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο, ενώ για πρώτη φορά 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα σε επίπεδο επιχειρησιακών σχεδίων προγραµµάτων και δράσεων. Ως 
τέτοια προτεραιότητα συµπίπτει µε προτεραιότητες της  Ευρωπαϊκής πολιτικής όπως αυτή 
εκφράζεται κατά καιρούς σε σχετικές οδηγίες (βλέπε Οδηγία e-Europe) και Προγράµµατα Πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το 6ο Κοινοτικό Πρόγραµµα Πλαίσιο. Ωστόσο η υφιστάµενη 
κατάσταση χαρακτηρίζεται από περιορισµένο αριθµό υπηρεσιών και ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Συγκεκριµένα οι υπηρεσίες πληροφόρησης που προσφέρονται, έχουν συνήθως τη µορφή 
ηλεκτρονικών εντύπων, δηλαδή στατικές ιστοσελίδες, αρχεία κειµένου που µπορούν να ανακτηθούν 
από το διαδίκτυο και να καταχωρηθούν τοπικά για περαιτέρω επεξεργασία, αρχεία σε µορφή pdf. 
Ορισµένες υπηρεσίες πληροφόρησης συνίστανται και στην εφαρµογή κριτηρίων για την ανάκτηση 
συγκεκριµένης πληροφορίας από βάσεις δεδοµένων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υπηρεσίες όπως 
η ηλεκτρονική εκκαθάριση του Προγράµµατος TAXIS και η εξεύρεση Φ.Ε.Κ. Οι υπηρεσίες 
επικοινωνίας που προσφέρονται αφορούν κυρίως αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων και 
πληροφόρηση σχετικά µε αριθµούς τηλεφώνων, ταχυδροµικές διευθύνσεις και στοιχεία 
παραληπτών. Σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται και περισσότερο προηγµένες τεχνολογίες, 
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που επιτρέπουν πιο άµεσες µορφές επικοινωνίας µεταξύ ατόµων ή φορέων. Τέλος οι υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι ελάχιστες και πολύ συχνά υπολείπονται ευχρηστίας και 
λειτουργικότητας. Υπηρεσίες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή προσφέρονται από ορισµένους 
φορείς όπως το Υπουργείο Οικονοµικών (ηλεκτρονική δήλωση ΦΠΑ), το ΙΚΑ (ηλεκτρονικές 
δηλώσεις), ενώ οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών είναι συγκεκριµένες κατηγορίες 
εµπειρογνωµόνων, όπως λογιστές. Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αυτών έχουν συνοπτικά ως 
εξής: 

o Είναι προστατευµένες υπηρεσίες, προσφέροντας πρόσβαση µόνο σε εγκεκριµένους χρήστες 

o Βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες σχεσιακών βάσεων δεδοµένων 

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

Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι καµία από τις παραπάνω υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
δεν έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε τρόπο τέτοιο που να είναι άµεσα προσβάσιµη  από ΑµεΑ. 

 

Συµπέρασµα 

Ως βασικό συµπέρασµα από τα παραπάνω προκύπτει το γεγονός ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
στη χώρα µας πρέπει να κάνει άλµατα προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των 
φορέων που εµπλέκονται σε συναλλαγές µε δηµόσιους οργανισµούς κ.λπ. Πολλοί θεσµοί που ήδη 
λειτουργούν (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προκειµένου να φέρουν πιο κοντά στην κεντρική ή 
περιφερειακή διοίκηση τους πολίτες, οικονοµικούς φορείς και γενικότερα την κοινωνία. Εποµένως 
πρέπει να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες όλων των τύπων και οι υπηρεσίες αυτές να είναι 
προσβάσιµες από όλους τους  χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ. Κατά συνέπεια το 
πρόβληµα της προσβασιµότητας πρέπει να µελετηθεί συστηµατικά µε στόχο την εξεύρεση 
τεχνολογικών λύσεων που θα αντιµετωπίζουν το πρόβληµα τόσο στην σηµερινή όσο και στην 
µελλοντική του διάσταση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να επιδειχθούν λύσεις που να είναι γενικές, 
τεχνολογικά εφικτές, οικονοµικά ώριµες και βιώσιµες και που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. 

 

Λύσεις που προτείνονται από το υποβαλλόµενο έργο και αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Περιγραφή της προτεινόµενης λύσης 

Το έργο προτείνει παρεµβάσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους και στοιχειοθετούν µια 
συνολική επέµβαση στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς όφελος του πολίτη ΑµεΑ, των 
φορέων ΑµεΑ, αλλά και άλλων επαγγελµατιών που έχουν ενδιαφέρον για θέµατα που αφορούν 
ΑµεΑ. 

Τα τέσσερα επίπεδα που καλύπτονται από τις παρεµβάσεις του έργου είναι: 

o Εναλλακτικό περιεχόµενο, εργαλεία πρόσβασης στον παγκόσµιο ιστό και σε υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που ήδη παρέχονται µέσω αυτού, π.χ. ηλεκτρονική εκκαθάριση 
φορολογικής δήλωσης, δηµοτολόγια, αναζήτηση ΦΕΚ, αναζήτηση ταχυδροµικών κωδικών, 
νόµων του κράτους κ.λπ. 

o ∆ιαδικτυακή πύλη που είναι προσβάσιµη από ΑµεΑ και να συγκεντρώνει, να ταξινοµεί (βάσει 
κριτηρίων) και να διαθέτει ψηφιακό περιεχόµενο υπηρεσιών e-government, το οποίο να είναι 
προσβάσιµο και εύχρηστο για ΑµεΑ αλλά και από άλλους πολίτες και επαγγελµατίες 

o Προσαρµογή υφισταµένων υπηρεσιών είτε σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο (π.χ. ΟΤΑ) ή και 
εθνικό επίπεδο (π.χ. υπουργεία), έτσι ώστε να καθίστανται προσβάσιµες από ΑµεΑ. 

o Νέες υπηρεσίες υποστήριξης του τρόπου λειτουργίας φορέων ΑµεΑ σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό), έτσι ώστε να ενισχύεται η συµµετοχικότητα, η επικοινωνία, η 
ανταλλαγή εµπειριών και η άµεση και επίκαιρη πληροφόρηση των εµπλεκοµένων φορέων.  

 

Τα τέσσερα παραπάνω επίπεδα υλοποιούνται µε τέσσερεις (4) βασικές ενότητες εργασιών: 
 

1. Μελέτες για ελληνική έκδοση προδιαγραφών W3C/WAI, κανόνες βέλτιστης πρακτικής και 
διάχυση των αποτελεσµάτων. 
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2. Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικού ΚΕΠ για ΑµεΑ  
3. ∆ιαθεσιµότητα Υπηρεσιών και Προϊόντων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 
4. Υπηρεσίες κοινωνικής και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης 

 

Ωφελούµενοι 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα αφορούν την κοινότητα των ατόµων που ζουν κάτω από συνθήκες 
αναπηρίας και θα εξυπηρετούν το σύνολο των ωφελουµένων. Το έργο θα πρέπει να καλύπτει τις 
ανάγκες προσβασιµότητας τουλάχιστον των παρακάτω οµάδων χρηστών: 
 

• Άτοµα µε Αναπηρία - ΑµεΑ (π.χ. άτοµα µε προβλήµατα όρασης (ΑµεΠΟ), άτοµα µε 
αναπηρίες στα άνω άκρα, κωφοί και βαρήκοοι, άτοµα µε αναπηρίες οµιλίας / φωνής / 
γλώσσας κ.λπ), συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών εναλλακτικών µεθόδων µη λεκτικής 
επικοινωνίας 

• Οι γονείς, κηδεµόνες και λοιποί συγγενείς των ΑµεΑ 
• Συνδικαλιστικοί φορείς, Σωµατεία, Σύλλογοι και γενικότερα φορείς του λεγόµενου 3ου 

Τοµέα 
• Επαγγελµατίες Υγείας και Αποκατάστασης (ιατροί, νοσηλευτές, θεραπευτές) 
• Άτοµα που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης σε πρόσωπα µε µαθησιακές ή άλλες 

εγγενείς ή επίκτητες δυσκολίες και αναζητούν εξειδικευµένο λογισµικό και εξειδικευµένες 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

• Κέντρα Υγείας και Αποκατάστασης 
• Κατασκευαστές και προµηθευτές εξειδικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών υποστηρικτικής 

τεχνολογίας 
• Κοινωνικοί εταίροι (πχ ΟΤΑ-α’ και β’ βαθµού) που σχεδιάζουν ή υποστηρίζουν παρεµβάσεις 

κοινωνικής φροντίδας. 
 

Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα του έργου αναµένεται να έχουν άµεσο αντίκτυπο τόσο στον τρόπο λειτουργίας 
φορέων ΑµεΑ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά και σε άλλους φορείς του δηµοσίου 
και ιδιωτικού τοµέα που ήδη εµπλέκονται ή θα χρειαστεί να εµπλακούν στη σχεδίαση, υλοποίηση και 
προώθηση λογισµικού και υπηρεσιών που να είναι καθολικά προσβάσιµα. Συγκεκριµένα: 

• Τα οφέλη αναµένονται να αποβούν ιδιαίτερα σηµαντικά για τους πολίτες ΑµεΑ, οι οποίοι θα 
είναι σε θέση να έχουν την επικαρπία των αποτελεσµάτων του έργου, έτσι ώστε να 
βελτιώσουν τις ευκαιρίες πρόσβασής τους στην πληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή, να 
αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής τους και να εκµεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες για 
απασχόληση 

• Τα εργαλεία και οι άλλες αναπτύξεις του έργου θα είναι διαθέσιµα µέσω του διαδικτύου για 
δωρεάν χρήση 

• Ο φορέας λειτουργίας του έργου (ΙΚΠΑ) θα χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα προκειµένου 
να προσαρµόσει τη λειτουργία του και να διευρύνει τον αριθµό, φάσµα και σκοπό των 
υπηρεσιών  που παρέχει προς  φορείς ΑµεΑ αλλά και µεµονωµένους χρήστες ΑµεΑ. Σε 
εφαρµογή των πιο πάνω, ο ΙΚΠΑ θα εγκαταστήσει µέρος του εξειδικευµένου εξοπλισµού 
(σταθµούς εργασίας για ΑµεΑ) σε φορείς (ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆), προκειµένου να τους δοθεί η 
ευκαιρία να συνεισφέρουν µε εξειδικευµένη πληροφόρηση, τεχνογνωσία και εµπειρία µε τη 
βοήθεια των διατιθεµένων εργαλείων στη διαµόρφωση του τελικού περιεχοµένου 

• Τα αποτελέσµατα του έργου αναµένεται να ικανοποιήσουν και τις ανάγκες της ευρύτερης 
βιοµηχανίας, που εµπλέκεται ήδη ή έχει στόχο να εµπλακεί στη σχεδίαση και υλοποίηση 
καθολικά προσβάσιµου λογισµικού και υπηρεσιών 

• Αναµένεται να υπάρξουν σηµαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στον τρόπο λειτουργίας 
φορέων ΑµεΑ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όσο και σε άλλους φορείς του 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, που ήδη εµπλέκονται ή θα χρειαστεί να εµπλακούν στη 
σχεδίαση, υλοποίηση και προώθηση λογισµικού και υπηρεσιών που θα είναι καθολικά 
προσβάσιµες και  για τους οποίους τα αποτελέσµατα του παρόντος έργου θα αποτελέσουν 
πρότυπο και παράδειγµα καλής πρακτικής/ εφαρµογής. 
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Αναλυτικά τα αποτελέσµατα του έργου εµπίπτουν στις βασικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στις 
δράσεις και κατηγορίες πράξεων που περιγράφονται στο έργο. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι: 

1. Προαγωγή της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω του 
παγκόσµιου ιστού. Στα εργαλεία αυτά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται λογισµικό που θα 
καθιστά τον πλοηγό καθολικά προσβάσιµο, καθώς και διεπαφές που να προσφέρουν υποστήριξη 
για την υλοποίηση αλληλεπιδραστικών τεχνικών, όπως σάρωση, ακουστική αναπαράσταση και 
έλεγχος τερµατικών εφαρµογών µε τη χρήση φωνής. Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από 
προσβάσιµα εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης από ΑµεΑ. 

2. Μια καθολικά προσβάσιµη πύλη (portal) µε εναλλακτικό περιεχόµενο και υπηρεσίες 
πληροφόρησης που να εστιάζουν σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (έντυπο υλικό, 
νοµοθεσία, επιδόµατα κ.λπ.) που αφορούν ΑµεΑ και να είναι προσβάσιµες τόσο από 
διαφορετικές κατηγορίες ΑµεΑ, αλλά και από το ευρύ κοινό µε ενδιαφέρον στα θέµατα αυτά. Η 
πύλη αυτή θα επιτρέπει: (α) σε άτοµα αλλά και φορείς ΑµεΑ να αποκτούν γρήγορα και εύκολα 
πληροφόρηση σχετικά µε επιλεγµένα θέµατα που αφορούν ΑµεΑ, όπως επιδόµατα, αιτήσεις, 
νοµοθεσία, κ.λπ. ταξινοµηµένα βάσει εναλλακτικών κριτηρίων και (β) σε επαγγελµατίες (π.χ. 
δικηγόρους, εµπειρογνώµονες αποκατάστασης) να αναζητούν και να βρίσκουν σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν ΑµεΑ. Τέλος το περιεχόµενο της πύλης θα πρέπει να διευρύνεται και 
θα επεκτείνεται, έτσι ώστε να παρέχεται πάντοτε επίκαιρη πληροφόρηση. 

3. Προσαρµογή επιλεγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ήδη υφίστανται (σε 
κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο) προκειµένου να γίνουν προσβάσιµες από ΑµεΑ.  

4. Ανάπτυξη προτύπων υπηρεσιών που θα προσφέρονται από το φορέα υλοποίησης του έργου 
προς τρίτους φορείς – εκπροσώπους ΑµεΑ τόσο σε τοπικό (δηλ. συλλόγους) όσο και εθνικό 
επίπεδο (δηλ. πανελλήνιους συνδέσµους) - και που θα διευκολύνουν τη µεταξύ τους 
επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες: υπηρεσία σύγχρονης και ασύγχρονης 
διαπροσωπικής επικοινωνίας ΑµεΑ (e-mail και chat), υπηρεσίες για εγγεγραµµένους χρήστες 
(newsgroups, email, message boards), δυνατότητα εγγραφής νέων συλλόγων / µελών σε όλα 
τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό). 

5. Καταγραφή των εµπειριών που απορρέουν από το έργο υπό τη µορφή κανόνων καλής 
πρακτικής και οδηγιών, που να µπορεί να χρησιµοποιήσει ο φορέας λειτουργίας στην 
προσπάθειά του να προάγει την καθολική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά αλλά και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ειδικότερα και να ευαισθητοποιήσει τους εµπλεκοµένους 
φορείς και τη βιοµηχανία προς αυτή την κατεύθυνση. 

Πέρα των παραπάνω, τα αποτελέσµατα του έργου αναµένεται να ικανοποιήσουν και τις ανάγκες της 
ευρύτερης βιοµηχανίας παραγωγής εφαρµογών και τεχνολογικών εργαλείων για ΑµεΑ. Τέλος τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα θα επιτρέψουν στη χώρα να συγκλίνει εµπράκτως προς τις 
κατευθύνσεις που οριοθετούνται από πρόσφατες κοινοτικές πρωτοβουλίες (π.χ. e-Europe). 
 

Βιωσιµότητα 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πύλης αποτελούν το πλαίσιο ή τον πυρήνα, µέσα από τον οποίο 
θα διατεθούν και προωθηθούν οι πρωτοβουλίες και ενέργειες όλων των Ενοτήτων Υπηρεσιών. Οι 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες και δράσεις που προτείνονται έχουν σηµαντικά στρατηγικά 
πλεονεκτήµατα: 

• Κινητοποιούν πολλούς εµπλεκοµένους φορείς, οι οποίοι σήµερα λειτουργούν αποµονωµένα 
και αποσπασµατικά, ο καθένας στο στενό πλαίσιο δραστηριοποίησής του (κέντρα 
αποκατάστασης, υγείας, επαγγελµατίες υποστήριξης, εταιρείες και παροχείς υπηρεσιών και 
προϊόντων για άτοµα µε αναπηρία, εκπαιδευτικοί οργανισµοί και φορείς κατάρτισης κ.λπ.). 

• Προωθούν µια ολοκληρωµένη και πολυδιάστατη αντιµετώπιση πολλαπλών ζητηµάτων που 
απασχολούν το χώρο των ατόµων µε αναπηρία στην κατεύθυνση καταπολέµησης του 
κοινωνικού αποκλεισµού και εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους. 

• Συµβάλλουν µε συντονισµένο τρόπο στην καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος και της 
πρόσβασης στην απασχόληση. 
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• Μπορούν να δηµιουργήσουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα µέσα από µια συνολικότερη 
αντιµετώπιση πολλαπλών επιµέρους ζητηµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία και 
µε όχηµα τις δυνατότητες της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και των νέων τεχνολογιών, 
µπορούν να συµβάλουν στην αποτελεσµατική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της «κοινής 
γνώµης» σχετικά µε τα δικαιώµατα, τις ευκαιρίες και τα επιτεύγµατα των ατόµων µε 
αναπηρία. 

 
Η υλοποίηση του έργου θα ακολουθήσει τις εθνικές και κοινοτικές νοµοθεσίες περί προµηθειών  
αγαθών και υπηρεσιών, ενώ η µεθοδολογία υλοποίησης θα εκτιµήσει τις ιδιαιτερότητες σε επίπεδο 
υποδοµής, επιχειρησιακών αναγκών, υφισταµένων εφαρµογών κάθε εµπλεκοµένου ∆ηµοσίου 
Φορέα. 


