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Η έρευνα κατέδειξε ως περισσότερο στατιστικά σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απασχόληση την ηλικία, 
το επίπεδο εκπαίδευσης και τον τύπο αναπηρίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως η αναπηρία δεν επηρεάζει ούτε τον βαθμό απόδοσης στην 
εργασία τους ούτε τον αριθμό των ωρών που έχουν δυνατότητα να εργαστούν.

Τέλος, από την έρευνα προέκυψε ότι το εισόδημα των ερωτηθέντων με αναπηρία αποτελεί σε μεγάλο ποσοστό το κύριο 
εισόδημα των οικογενειών τους, καταρρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο το στερεότυπο που θέλει τα άτομα με αναπηρία να 
αποτελούν οικονομικό βάρος για τις οικογένειές τους.

Το σύνολο της έρευνας θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου www.workability.gr

Έρευνα για την απασχόληση ατόμων με 
αναπηρία στο πλαίσιο του WorkAbility
Η έρευνα είχε ως στόχο να καταγράψει τις εμπειρίες και τις απόψεις των 
συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την εργασία ατόμων με αναπηρία.
Στην έρευνα συμμετείχαν 306 άτομα με αναπηρία από τα οποία:
- 101 ήταν κωφοί ή είχαν βαρηκοΐα 
- 105 ήταν ημιπληγικοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί  
- 100 ήταν τυφλοί ή είχαν μειωμένη όραση

Οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν: 

Το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίο διεξήχθη η έρευνα δημιουργήθηκε 

συνεργασία με κοινωνικούς επιστήμονες και συλλόγους ατόμων με αναπηρία. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο τμήματα, το πρώτο με δημογραφικά στοιχεία και το 
δεύτερο με πιο στοχευμένες ερωτήσεις. 

Στα επόμενα πεδία, το άτομο που συμμετείχε στη συνέντευξη απαντούσε στην παρακάτω ερώτηση 
επιλέγοντας μία από τις τρείς κατηγορίες που της αντιστοιχούν.

- Εργαζόμενος 
- Άνεργος ή/και συνταξιούχος  
- Δεν εργάστηκα ποτέ»

Ανάλογα με την κάθε απάντηση, το ερωτηματολόγιο παρέπεμπε τον εκάστοτε ερωτηθέντα 
σε πεδίο με πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για την κατάσταση απασχόλησης του. 
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The survey showed that the most important (i.e. statistical-significant) factors that influence employment in this sample, 
were age, education level and kind of disability.

The vast percentage of the survey participants questioned consider that their disability does not affect the number of 
hours they can work or their performance level.

Finally, the survey showed that, for a large percent of the participants, their income consists the main income source in 
their families, thus degrading the stereotype that disabled persons become a financial burden for their families.

The survey results will become available at the project’s website: www.workability.gr

Survey concerning the employment 
status of persons with disability 
conducted in the frame of the 
WorkAbility project
The aim of the survey was to record the experiences and points 
of view of disabled persons concerning employment. 

The questionnaire was answered by 306 persons with 
disability, out of which: 
- 101 were deaf or hard of hearing
- 105 were hemiplegic, paraplegic or tetraplegic and,
- 100 were visually impaired.

The disability associations that participated in this survey were the following:

 The questionnaire used for the survey was created by members of the Transport 

The questionnaire consisted of two parts, the first part with demographic questions and the second part with more 

choosing one of the three categories 
that represented them.

“ Which employment state currently describes you: 
- Employed 

- Never worked ”

questionnaire referred the interviewee to a specific field with more specific questions 
about his employment state and status.


