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Εισαγωγή 

 

Η έρευνα αυτή διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος Workability και 

αφορά την απασχόληση και την κατάσταση της απασχόλησης ατόμων με 

αναπηρίες. 

 

Η αναφορά αποτελείται από περιγραφικά στατιστικά, crosstabs with chi-

square tests και μια πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση. Όσον αφορά 

τον όρο «στατιστική σημασία», σημαίνει πως η διασπορά των απαντήσεων 

μεταξύ των ομάδων είναι σημαντικά όχι ίση. 

 

Στον στατιστικό έλεγχο υπόθεσης, η στατιστική σημασία (ή ένα στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα) επιτυγχάνεται όταν μια p-τιμή (παρατηρηθέν 

επίπεδο σημαντικότητας) είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 

(Ως ορθή επιστημονική τακτική, το επίπεδο σημαντικότητας επιλέγεται πριν 

την συλλογή δεδομένων, εκεί που η p-τιμή είναι μικρότερη από 5%). Η p-

τιμή είναι η πιθανότητα απόκτησης όσο πιο ακραίων αποτελεσμάτων, 

δεδομένου πως η μηδενική υπόθεση είναι αληθής, ενώ το επίπεδο 

σημαντικότητας είναι η πιθανότητα απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης, 

δεδομένου πως είναι αληθής. Στη συγκεκριμένη έρευνα, σχεδόν πάντα, η 

μηδενική υπόθεση είναι πως η διασπορά των απαντήσεων είναι ίση μεταξύ 

όλων των ομάδων, άρα όταν έχουμε στατιστικά σε αυτά τα δεδομένα 

σημαίνει πως η διασπορά των απαντήσεων δεν είναι ίση μεταξύ όλων των 

ομάδων. 

 

Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να καταγράψει τις εμπειρίες και τις απόψεις 

των ατόμων που μελετήθηκαν, σε θέματα που αφορούν την εργασία 

ατόμων με αναπηρίες στην κεντρική Μακεδονία ώστε να τονιστεί και να 

βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση εργασίας μέσα από εξελίξεις στις 

υποδομές προσβασιμότητας και στις υπηρεσίες 

 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από μέλη της Ερευνητικής Ομάδας 

Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ σε συνεργασία με κοινωνικούς 

επιστήμονες και συλλόγους ατόμων με αναπηρίες μετά από συγκεκριμένη 

βιβλιογραφική μελέτη.  

 

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

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών – Παράρτημα Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραπληγικών – Παράρτημα Μακεδονίας 

Θράκης 
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 Η Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος 

 

Η πρώτη φάση της έρευνας ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 και τελείωσε τον 

Απρίλιο του ίδιου έτους. Στη φάση αυτή οι απαντήσεις συλλέχθηκαν μέσω 

προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Όταν η συλλογή των 

ερωτηματολογίων τελείωσε, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της έρευνας. Στο 

σημείο αυτό τα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν σε ουσιαστικά δεδομένα 

ώστε να είναι έτοιμα για τη στατιστική ανάλυση που ακολούθησε. 

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη, το πρώτο με 

δημογραφικά στοιχεία και το δεύτερο με πιο στοχευμένες ερωτήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα:  

 

Οι ερωτήσεις 1-13 ήταν γενικές ερωτήσεις, κοινές για όλους τους 

ερωτηθέντες. Αποτελούνταν από δημογραφικές ερωτήσεις, ερωτήσεις 

σχετικές με τον τύπο αναπηρίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα επιδόματα και 

το εισόδημα. 

 

 
Εικόνα 1: Πρώτες σελίδες του ερωτηματολογίου 

 

Στα επόμενα πεδία, το άτομο που συμμετείχε στη συνέντευξη απαντούσε 

στην παρακάτω ερώτηση επιλέγοντας μία από τις τρείς κατηγορίες: 

 

«Ποια κατηγορία απασχόλησης σας χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή: 

- Εργαζόμενος 
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- 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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1. Περιγραφικά στατιστικά 

 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 306 άτομα με αναπηρία από τα οποία: 

 

- 101 είχαν απώλεια ακοής ή βαρηκοΐα  

- 105 ήταν ημιπληγικοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί 

 -100 ήταν τυφλοί ή είχαν μειωμένη όραση  

 

Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν στο Excel και αναλύθηκαν με το SPSS. Από 

τα 306 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια αποκλείστηκαν 3 λόγω ελλιπών 

απαντήσεων.  

 

Από τα τελικά 303 άτομα, οι 20 εργάζονταν πριν την αναπηρία και 

συνταξιοδοτήθηκαν μετά. Αυτοί αναλύθηκαν ξεχωριστά από τα υπόλοιπα 

283 άτομα των οποίων τα περιγραφικά στατιστικά και η στατιστική 

ανάλυση ακολουθούν παρακάτω.   

 

Το εύρος των ηλικιών του δείγματος κυμαίνεται μεταξύ 18 και 83 ετών. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: Η 1η ομάδα αποτελείται 

από 17 άτομα ηλικίας 18-25 (6% του συνολικού δείγματος πληθυσμού). Η 

2η ομάδα αποτελείται από 66 άτομα ηλικίας 26-35 ετών (23.3% του 

συνολικού δείγματος πληθυσμού) κ.ο.κ.  

 

Πίνακας 1.1: Ηλικιακές ομάδες δείγματος 

Age groups Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 17 6.0 6.0 6.0 

26-35 66 23.3 23.3 29.3 

36-45 80 28.3 28.3 57.6 

46-55 69 24.4 24.4 82.0 

56-65 26 9.2 9.2 91.2 

66-75 19 6.7 6.7 97.9 

76-88 6 2.1 2.1 100.0 

Total 283 100.0 100.0  

 

Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα, το 59% είναι άνδρες και το 

41% είναι γυναίκες. 
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Εικόνα 1.1: Κατανομή κατά φύλο 

 

 

 

Όσο για τα ποσοστά αναπηρίας, το 30.14% του πληθυσμού αποτελείται 

από άτομα με προβλήματα ακοής, το 4.26% αποτελείται από άτομα με 

βαρηκοΐα, το 32.62% από άτομα με προβλήματα όρασης, το 4.61% από 

ημιπληγικούς, το 18.79% από παραπληγικούς και το 9.57% από 

τετραπληγικούς. 

 

Εικόνα 1.2: Τύποι αναπηριών 
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Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, φαίνεται από το παρακάτω 

διάγραμμα πως το 13.78% του πληθυσμού του δείγματος είναι απόφοιτοι 

δημοτικού, το 8.83% απόφοιτοι γυμνασίου, το 31.80% απόφοιτοι λυκείου, 

το 34.63% απόφοιτοι πανεπιστημίου και το 3.53% είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα, το 34.98% εργάζονται, το 14.13% είναι 

άνεργοι, το 27.21% έχουν συνταξιοδοτηθεί και το 23.67% δεν έχουν 

δουλέψει ποτέ. 

 

Εικόνα 1.3: Μορφωτικό επίπεδο δείγματος 

 

 
 

Εικόνα 1.4: Εργασιακή κατάσταση δείγματος 
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, σε όλες τις ομάδες αναπηριών τα 

άτομα που έκαναν σεμινάρια επαγγελματικής αποκατάστασης είναι λίγο 

πάνω από το 45%. 

 

Πίνακας 1.2: Άτομα που παρακολούθησαν σεμινάρια Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης σε όλες τις ομάδες αναπηριών 

 

 
 

Από τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται πως σε όλες τις ομάδες 

αναπηριών, σε ειδικό σχολείο πήγε το 59.8% των ατόμων με προβλήματα 

ακοής, το 20.7% των ατόμων με προβλήματα όρασης και το 32.3% της 

τελευταίας ομάδας, αποτελέσματα που είναι στατιστικώς σημαντικά (p-

val<0.05). 
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Πίνακας 1.3: Άτομα που φοίτησαν σε Ειδικό σχολείο σε όλες τις ομάδες 

αναπηριών 

 
 

Στην ερώτηση «Δικαιούστε κάποιο επίδομα;», 241 από τους 303 

συμμετέχοντες (79.5%) απάντησε «ναι» και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες 

αναπηριών. Πιο συγκεκριμένα, το 100% των ατόμων με προβλήματα 

όρασης, το 90.47% των ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών και το 

45.5% των ατόμων με προβλήματα ακοής απάντησαν «ναι». 

 

Στην ερώτηση «Το εισόδημα σας είναι το κύριο οικιακό σας εισόδημα;», οι 

188 από τους 303 (62%) απάντησαν «ναι» και στις τρεις μεγάλες 

κατηγορίες αναπηριών. Πιο συγκεκριμένα, το 67% των ατόμων με 

προβλήματα όρασης, το 53% των ημιπληγικών/ παραπληγικών/ 

τετραπληγικών και το 64.3% των ατόμων με προβλήματα ακοής 

απάντησαν «ναι». 

 

‘Όλα τα άτομα ανεξάρτητα από την κατάσταση εργασίας και αναπηρίας 

συμφώνησαν ως προς τον τρόπο αναζήτησης εργασίας. 

- 1ο μέσο εύρεσης είναι ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού), με δείκτη προτίμησης περίπου 40%. 
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- 2ο μέσο εύρεσης είναι το «Άνοιγμα θέσεων εργασίας και μέσω του 

Συλλόγου» με δείκτη προτίμησης μεγαλύτερο από 20%. 

- 3ο μέσο είναι η «Γνωριμία με τον εργοδότη» με δείκτη προτίμησης 

λίγο μικρότερο του 20%, από όλες τις ομάδες αναπηρίας. 
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1.1 Περιγραφικά στατιστικά των κωφών ή βαρήκοων ατόμων  

  

Το σύνολο αυτής της ομάδας αποτελείται από Ν=97 άτομα, από τα οποία 

όπως βλέπουμε στον πίνακα παρακάτω, το 58.8% είναι άνδρες και το 

41.2% είναι γυναίκες. 

 

Πίνακας 1.4: Ποσοστά για το φύλο  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid male 57 58.8 58.8 58.8 

female 
40 41.2 41.2 100.0 

Total 
97 100.0 100.0  

 

Από το σύνολο, το 87.6% είναι κωφοί και το 12,4% είναι βαρήκοοι. 

 

Πίνακας 1.5: Ποσοστά είδους αναπηρίας των κωφών ή βαρήκοων ατόμων 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid deaf 85 87.6 87.6 87.6 

hard of hearing 12 12.4 12.4 100.0 

Total 97 100.0 100.0  

 

  

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης τους, οι απόφοιτοι δημοτικού 

σχολείου ανέρχονται στο 29.9%, οι απόφοιτοι γυμνασίου στο 5.2%, οι 

απόφοιτοι λυκείου στο 24.7% , οι απόφοιτοι μεταλυκειακών σχολών στο 

8.2%, οι απόφοιτοι πανεπιστημίου στο 29.9% και τέλος, οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στο 2.1%. 
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Πίνακας 1.6: Επίπεδο εκπαίδευσης των κωφών ή βαρήκοων ατόμων 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid elementary school 29 29.9 29.9 29.9 

junior highschool 5 5.2 5.2 35.1 

highschool 24 24.7 24.7 59.8 

after highschool 8 8.2 8.2 68.0 

university 29 29.9 29.9 97.9 

MSc-Phd 2 2.1 2.1 100.0 

Total 97 100.0 100.0  

 

Το 59.8% από αυτούς έχουν φοιτήσει σε ειδικό σχολείο, ενώ το 44.3% 

αυτών έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής αποκατάστασης.  

 

Πίνακας 1.7: Ποσοστά φοίτησης σε ειδικό σχολείο  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid yes 58 59.8 59.8 59.8 

No 39 40.2 40.2 100.0 

Total 97 100.0 100.0  

 

Πίνακας 1.8: Ποσοστά παρακολούθησης σεμιναρίων επαγγελματικής 

αποκατάστασης  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid yes 43 44.3 44.8 44.8 

no 53 54.6 55.2 100.0 

Total 96 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 97 100.0   

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ τύπου αναπηρίας και 

κατάστασης απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, το 50.6% των κωφών και το 

66.7% των βαρήκοων εργάζονται. Το 12.9% των κωφών έχουν 
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συνταξιοδοτηθεί ενώ δεν έχει δουλέψει ποτέ το 15.3% και 25% των 

κωφών και των βαρήκοων αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 1.9: Τύπος αναπηρίας και κατάσταση εργασίας 

 

 
Αυτό φαίνεται επίσης στο γράφημα παρακάτω όπου κάθε νούμερο 

παρουσιάζει μια κατάσταση εργασίας (δηλαδή 1=εργαζόμενος, 2=άνεργος, 

3=σε σύνταξη, 4=δεν εργάστηκα ποτέ). 

 

Εικόνα 1.5: Τύπος αναπηρίας και κατάσταση εργασίας 

 

 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ειδικότερα δεδομένα διαχωρίζοντας σε τομείς 

τον τρόπο απασχόλησης των εργαζομένων του δείγματος. 
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Κάθε στήλη δείχνει τα ποσοστά για κάθε αναπηρία και κάθε γραμμή δείχνει 

το ποσοστό κάθε τομέα. Για τα κωφά ή βαρήκοα ατόμα, το 5.6% (4 άτομα) 

και το 12.5% (1 άτομο) αντίστοιχα είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 57.7% 

(41 άτομα) και το 62.5% (5 άτομα) δουλεύουν ως μόνιμοι πλήρους 

απασχόλησης, το 1.4% (1 άτομο) από τα άτομα με προβλήματα ακοής 

δουλεύει ως μόνιμος μερικής απασχόλησης. Ως συμβασιούχοι πλήρους 

απασχόλησης εργάζεται το 25.4% (18 άτομα) και τέλος, συμβασιούχοι 

μερικής απασχόλησης είναι το 9.9% (7 άτομα) και το 25% (2 άτομα) των 

κωφών και των βαρήκοων αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 1.10: Ποσοστά τομέων εργασίας μεταξύ των τύπων αναπηριών 

 
 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των 

ωρών που μπορείτε να δουλέψετε;», το 80% των κωφών καθώς και το 

91.7% των βαρήκοων απάντησαν «όχι».  

 

Πίνακας 1.11: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των ωρών που μπορείτε να 

δουλέψετε;» μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών 

 

 
Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των 

εργασιών σας;» το 70,2% των κωφών και όλο το σύνολο των βαρήκοων 

απάντησε «όχι». 
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Πίνακας 1.12: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των εργασιών σας;;» μεταξύ όλων 

των ομάδων αναπηριών 

 

 
 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας, σας εμποδίζει να πηγαίνετε 

και να επιστρέφετε από τον τόπο εργασίας σας;» το 94.1% των κωφών 

απάντησε «όχι» όπως και το σύνολο των βαρήκοων. 

 

Πίνακας 1.13: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας, σας εμποδίζει να πηγαίνετε και να επιστρέφετε από τον τόπο 

εργασίας σας;» μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών 

 

 
 

Στον κάτω πίνακα φαίνεται πως το 56.6% των ατόμων με προβλήματα 

ακοής χρειάζονται προσωπική φροντίδα, όπως και το 45.5% των 

βαρήκοων. Κάθε στήλη δείχνει τα ποσοστά για κάθε εργασιακή κατάσταση 
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Πίνακας 1.14: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

προσωπική φροντίδα για τα κωφά και βαρήκοα άτομα 

 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε πως το 34,9% των κωφών 

ατόμων χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό όπως και το 34.6% των βαρήκοων. 

Κάθε στήλη του πίνακα δείχνει τα ποσοστά ανά κατάσταση εργασίας. 

 

Πίνακας 1.15: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

ειδικό εξοπλισμό για τα άτομα με προβλήματα ακοής και βαρηκοΐα 

 

 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται πως το 50.6% των κωφών 

ατόμων έχουν την ανάγκη ειδικών συνθηκών εργασίας (εργασία από το 

σπίτι, ευέλικτο ωράριο) ενώ το ίδιο υποστηρίζει και το 54.5% των 

βαρήκοων. Κάθε στήλη του πίνακα δείχνει τα ποσοστά για κάθε κατάσταση 

εργασίας.  
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Πίνακας 1.16: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

ειδικές συνθήκες εργασίας  

 

 
 

Όσον αφορά τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, 34.9% των κωφών και 34.6% 

των βαρηκόων δήλωσαν ότι τον απαιτούν.  

 

Table 1.17: Ποσοστά εργασιακής κατάστασης και ανάγκης ειδικού 

εξοπλισμού  

 

 

 

Τέλος, όσον αφορά τη χρήση ειδικών εργασιακών συνθηκών, 50.6% των 

κωφών και 54.5% των βαρηκόων δήλωσαν ότι τις χρειάζονται. 
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Table 1.18: Ποσοστά εργασιακής κατάστασης για κωφά και βαρήκοα άτομα 
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1.2 Περιγραφικά στατιστικά ατόμων με μειωμένη όραση 

  

Το σύνολο αυτής της ομάδας αποτελείται από Ν=92 άτομα, από τα οποία, 

όπως βλέπουμε παρακάτω, το 63% είναι άνδρες και το 37% είναι γυναίκες. 

 

Πίνακας 1.19: Ποσοστά για το φύλο των ατόμων με μειωμένη όραση 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid male 58 63.0 63.0 63.0 

female 34 37.0 37.0 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης τους, το 3.3% είναι απόφοιτοι 

δημοτικού, το 4.3% απόφοιτοι γυμνασίου ενώ το 30.4% είναι απόφοιτοι 

λυκείου. Το 12% του δείγματος είναι απόφοιτοι μεταλυκειακών σχολών, 

47,8% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου ενώ το 2.2% κατέχουν μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό τίτλο. 

 

Πίνακας 1.20: Επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων με μειωμένη όραση 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid elementary school 3 3.3 3.3 3.3 

junior highschool 4 4.3 4.3 7.6 

highschool 28 30.4 30.4 38.0 

after highschool 11 12.0 12.0 50.0 

university 44 47.8 47.8 97.8 

MSc-Phd 2 2.2 2.2 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Το 20,7% από αυτούς έχουν φοιτήσει σε ειδικό σχολείο. 

 

Πίνακας 1.21: Ποσοστά φοίτησης σε ειδικό σχολείο  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid yes 19 20.7 20.7 20.7 

no 73 79.3 79.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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Το 42,4% του δείγματος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής 

αποκατάστασης. 

 

Πίνακας 1.22: Ποσοστά παρακολούθησης σεμιναρίων επαγγελματικής 

αποκατάστασης  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid yes 39 42.4 42.4 42.4 

no 53 57.6 57.6 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη σχέση μεταξύ τύπου αναπηρίας και 

κατάστασης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το 28.3% των ατόμων με 

προβλήματα όρασης εργάζονται και το 9.8% είναι άνεργοι. Το 43.5% έχει 

συνταξιοδοτηθεί. Το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν δουλέψει ποτέ 

ανέρχεται στο 18.5%. 

 

Πίνακας 1.23: Τύπος αναπηρίας και κατάσταση εργασίας 

 

 

Τα παραπάνω στατιστικά φαίνονται και στο παρακάτω γράφημα τα νούμερα 

που αναγράφονται κάτω από κάθε μπάρα αναπαριστούν τις καταστάσεις 

εργασίας (ειδικότερα 1=εργαζόμενος, 2=άνεργος, 3=συνταξιούχος, 4=δεν 

έχει δουλέψει ποτέ) 
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Εικόνα 1.6: Κατάσταση εργασίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης, 

όπου 1=εργαζόμενος, 2=άνεργος, 3=συνταξιούχος, 4=δεν έχει δουλέψει 

ποτέ 

 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει με περισσότερη λεπτομέρεια τους τομείς 

εργασίας. 

 

Κάθε στήλη δείχνει τα ποσοστά κάθε αναπηρίας και κάθε γραμμή δείχνει τα 

ποσοστά κάθε τομέα. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης, το 9.5% (7 

άτομα) είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 66.2% (49 άτομα) δουλεύουν ως 

μόνιμοι με πλήρες ωράριο ενώ το 4.1% (3 άτομα) δουλεύουν ως μόνιμοι 

με μειωμένο ωράριο. Οι συμβασιούχοι πλήρους ωραρίου αποτελούν το 

16.2% του συνολικού δείγματος (12 άτομα) και τέλος οι συμβασιούχοι 

μειωμένου ωραρίου το 4.1% (1 άτομο).  

 

Πίνακας 1.24: Ποσοστά τομέων εργασίας μεταξύ των τύπων αναπηριών 
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Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των 

ωρών που μπορείτε να δουλέψετε;», το 75.8% απάντησε «όχι». 

 

Πίνακας 1.25: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των ωρών που μπορείτε να 

δουλέψετε;» μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών 

 

 

 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των 

εργασιών σας;» το 68.1% των ατόμων με προβλήματα όρασης απάντησε 

«όχι». 

 

 

Πίνακας 1.26: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των εργασιών σας;» μεταξύ όλων 

των ομάδων αναπηριών 

 

 

 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας, σας εμποδίζει να πηγαίνετε 

και να επιστρέφετε από τον τόπο εργασίας σας;» το 50.5% των ατόμων με 

προβλήματα όρασης απάντησε «όχι», ποσοστό που είναι το δεύτερο 

μεγαλύτερο μεταξύ των αναπηριών. 
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Πίνακας 1.27: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας, σας εμποδίζει να πηγαίνετε και να επιστρέφετε από τον τόπο 

εργασίας σας;» μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών 

 

 

 

Στον κάτω πίνακα φαίνεται πως το 16.5% των ατόμων με προβλήματα 

όρασης χρειάζονται προσωπική φροντίδα. Κάθε στήλη δείχνει τα ποσοστά 

για κάθε εργασιακή κατάσταση. 

 

Πίνακας 1.28: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

προσωπική φροντίδα για τα άτομα με προβλήματα όρασης 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε πως το 38.5% των ατόμων με 

προβλήματα όρασης χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό. Κάθε στήλη του πίνακα 

δείχνει τα ποσοστά ανά κατάσταση εργασίας. 

 

Πίνακας 1.29: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

ειδικό εξοπλισμό για τα άτομα με προβλήματα όρασης 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται πως το 22% των ατόμων με 

προβλήματα όρασης έχουν την ανάγκη ειδικών συνθηκών. Κάθε στήλη του 

πίνακα δείχνει τα ποσοστά για κάθε κατάσταση εργασίας. 

 

Πίνακας 1.20: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

ειδικές συνθήκες εργασίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης 
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1.3 Περιγραφικά στατιστικά για ημιπληγικούς, παραπληγικούς και 

τετραπληγικούς 

 

Το σύνολο αυτής της ομάδας αποτελείται από Ν=93 άτομα, από τα οποία, 

όπως βλέπουμε παρακάτω, το 54.8% είναι άνδρες και το 45.2% είναι 

γυναίκες. 

 

Πίνακας 1.21: Ποσοστά για το φύλο των ημιπληγικών, παραπληγικών, 

τετραπληγικών 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid male 51 54.8 54.8 54.8 

female 42 45.2 45.2 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

 

Από αυτούς το 14% είναι ημιπληγικοί, το 57% είναι παραπληγικοί ενώ το 

29% είναι τετραπληγικοί. 

 

Πίνακας 1.22: Ποσοστά είδους αναπηρίας των ημιπληγικών, 

παραπληγικών, τετραπληγικών 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hemiplegic 13 14.0 14.0 14.0 

paraplegic 53 57.0 57.0 71.0 

tetraplegic 27 29.0 29.0 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης τους, το 6.5% είναι απόφοιτοι 

δημοτικού, το 17.2% απόφοιτοι γυμνασίου ενώ το 40.9% είναι απόφοιτοι 

λυκείου. Το 2.2% του δείγματος είναι απόφοιτοι μεταλυκειακών σχολών, 

26.9% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου ενώ το 6.5% κατέχουν μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό τίτλο. 
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Πίνακας 1.23: Επίπεδο εκπαίδευσης των ημιπληγικών, παραπληγικών, 

τετραπληγικών 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid elementary school 6 6.5 6.5 6.5 

junior highschool 16 17.2 17.2 23.7 

highschool 38 40.9 40.9 64.5 

after highschool 2 2.2 2.2 66.7 

university 25 26.9 26.9 93.5 

MSc-Phd 6 6.5 6.5 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

 

To 32.3% από αυτούς έχουν φοιτήσει σε ειδικό σχολείο. 

 

Πίνακας 1.24: Ποσοστά φοίτησης σε ειδικό σχολείο των ημιπληγικών, 

παραπληγικών, τετραπληγικών 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid yes 30 32.3 32.3 32.3 

no 63 67.7 67.7 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

 

Το 48.4 % έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής 

αποκατάστασης. 

 

Πίνακας 1.25: Ποσοστά παρακολούθησης σεμιναρίων επαγγελματικής 

αποκατάστασης των ημιπληγικών, παραπληγικών, τετραπληγικών 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid yes 45 48.4 48.4 48.4 

no 48 51.6 51.6 100.0 

Total 93 100.0 100.0  

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη σχέση μεταξύ τύπου αναπηρίας και 

κατάστασης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το 30.8% των ημιπληγικών 

εργάζονται, όπως και το 28.3% των παραπληγικών αλλά και το 11.1% των 

τετραπληγικών του δείγματος. Τα ποσοστά ανέργων ανέρχονται στο 15% 

στους ημιπληγικούς και παραπληγικούς και στο 3.7% στους 

τετραπληγικούς. Στην ίδια κατηγορία, το 33,3% είναι συνταξιούχοι ενώ το 
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51,9% δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Όσον αφορά τους ημιπληγικούς και 

παραπληγικούς το 25% έχει συνταξιοδοτηθεί και το 30% δεν έχει δουλέψει 

ποτέ.  

 

Πίνακας 1.26: Τύπος αναπηρίας και κατάσταση εργασίας 

 

  

 

Τα στατιστικά αυτά φαίνονται και στο παρακάτω γράφημα όπου οι αριθμοί 

που αναγράφονται κάτω από κάθε μπάρα αναπαριστούν τις καταστάσεις 

εργασίας (ειδικότερα 1=εργαζόμενος, 2=άνεργος, 3=συνταξιούχος, 4=δεν 

έχει δουλέψει ποτέ) 

 

Εικόνα 1.7: Τύπος αναπηρίας και κατάσταση εργασίας 
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Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει με περισσότερη λεπτομέρεια τους τομείς 

εργασίας. 

 

Κάθε στήλη δείχνει τα ποσοστά κάθε αναπηρίας και κάθε γραμμή δείχνει τα 

ποσοστά κάθε τομέα. Για τους ημιπληγικούς, το 44.4% (4 άτομα) είναι 

αυτοαπασχολούμενοι, ποσοστό που στους παραπληγικούς ανέρχεται 18.9% 

(7 άτομα) και στους τετραπληγικούς στο 7.7% (1 άτομο). Το ποσοστό των 

ημιπληγικών, παραπληγικών και τετραπληγικών που δουλεύουν ως μόνιμοι 

με πλήρες ωράριο είναι 33,3% (3 άτομα), 70.3% (26 άτομα) και 76.9% 

(26 άτομα) αντιστοίχως. Στην κατηγορία των μόνιμων μειωμένου ωραρίου 

ανήκει το 2.7% (1 άτομο) από το σύνολο των παραπληγικών. Το 5.4% (2 

άτομα) από τους παραπληγικούς και το 15.4% (2 άτομα) των 

τετραπληγικών εργάζονται ως συμβασιούχοι πλήρους ωραρίου. Τέλος, το 

22.2% (2 άτομα) των ημιπληγικών και το 2.7% (1 άτομο) των 

παραπληγικών εργάζονται ως συμβασιούχοι μερικής απασχόλησης. 

 

Πίνακας 1.27: Ποσοστά τομέων εργασίας μεταξύ των τύπων αναπηριών 

 

 

 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των 

ωρών που μπορείτε να δουλέψετε;», το 15.4% των ημιπληγικών, το 

28.8% των παραπληγικών και το 66.7% των τετραπληγικών απάντησε 

«ναι». 
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Πίνακας 1.28: : Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των ωρών που μπορείτε να 

δουλέψετε;» μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών 

 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των 

εργασιών σας;» το 15.4% των ημιπληγικών απάντησε «ναι», όπως και το 

17% των παραπληγικών και το 33% των τετραπληγικών. 

 

Πίνακας 1.29: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των εργασιών σας;» μεταξύ όλων 

των ομάδων αναπηριών 

 

 
 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας, σας εμποδίζει να πηγαίνετε 

και να επιστρέφετε από τον τόπο εργασίας σας;» το 23.1% των 

ημιπληγικών απάντησε «ναι», οι παραπληγικοί απάντησαν το ίδιο κατά 

29.4% και οι τετραπληγικοί κατά 63%, ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο 

ανάμεσα στις ομάδες αναπηριών. 
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Πίνακας 1.30: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας, σας εμποδίζει να πηγαίνετε και να επιστρέφετε από τον τόπο 

εργασίας σας;» μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών 

 

 
 

Στον κάτω πίνακα φαίνεται πως κανένας από τους ημιπληγικούς δεν 

χρειάζεται προσωπική φροντίδα, όπως και το 86% και το 55.6% των 

παραπληγικών και τετραπληγικών αντίστοιχα. Κάθε στήλη δείχνει τα 

ποσοστά για κάθε εργασιακή κατάσταση. 

 

Πίνακας 1.31: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

προσωπική φροντίδα των ημιπληγικών, παραπληγικών, τετραπληγικών 

 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε πως το 15.4% των 

ημιπληγικών χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό, ενώ την ίδια απάντηση έδωσε 

το 64% και το 77.8% των παραπληγικών και τετραπληγικών αντίστοιχα. 

Κάθε στήλη του πίνακα δείχνει τα ποσοστά ανά κατάσταση εργασίας. 
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Πίνακας 1.32: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

ειδικό εξοπλισμό των ημιπληγικών, παραπληγικών, τετραπληγικών 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται πως το 30.8% των ημιπληγικών 

έχουν την ανάγκη ειδικών συνθηκών εργασίας, όπως και το 22% των 

παραπληγικών και το 66.7% των τετραπληγικών. Κάθε στήλη του πίνακα 

δείχνει τα ποσοστά για κάθε κατάσταση εργασίας. 

 

Πίνακας 1.33: Ποσοστά των καταστάσεων εργασίας και της ανάγκης για 

ειδικές συνθήκες εργασίας των ημιπληγικών, παραπληγικών, 

τετραπληγικών 
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2. Αποτελέσματα μεθόδου ανάλυσης πολυωνυμικής 

λογιστικής παλινδρόμησης όλου του δείγματος. 

 

Χρειαζόταν ένα μοντέλο για να εκτιμηθεί η σημαντικότητα κάθε παράγοντα 

του συνόλου των δεδομένων συγκριτικά με την απασχόληση. Το μοντέλο 

αυτό ήταν της μορφής: 

 

Απασχόληση = Φύλο + Είδος Αναπηρίας + Επίπεδο Εκπαίδευσης + 

Ειδικό Σχολείο + Σεμινάρια + Ωράριο Εξαιτίας Αναπηρίας + 

Μετακίνηση Εξαιτίας Αναπηρίας + Προσωπική Φροντίδα + Ειδικός 

Εξοπλισμός + Ειδικές Συνθήκες Εργασίας + Ηλικία 

 

Κάθε μεταβλητή αντιπροσωπεύει το σύνολο μιας απάντησης ή 

συνδυασμένα σύνολα απαντήσεων από την έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, η 

μεταβλητή «Φύλο» αντιπροσωπεύει αν κάποιος είναι άνδρας ή γυναίκα, η 

μεταβλητή «Είδος Αναπηρίας» αντιπροσωπεύει την ομάδα αναπηρίας που 

κάποιος ανήκει, η «Επίπεδο Εκπαίδευσης» αντιπροσωπεύει το επίπεδο 

εκπαίδευσης κάποιου, η «Ειδικό Σχολείο» και «Σεμινάρια» δείχνουν αν 

κάποιος φοίτησε σε ειδικό σχολείο ή παρακολούθησε σεμινάριο 

επαγγελματικής αποκατάστασης, η «Ωράριο/Μετακίνηση Εξαιτίας 

Αναπηρίας» δείχνει αν η αναπηρία κάποιου τον επηρεάζει στην 

απασχόληση του όσον αφορά το ταξίδι από και προς τον τόπο εργασίας 

αλλά και το ωράριο εργασίας, οι «Προσωπική Φροντίδα/Ειδικός 

Εξοπλισμός/Ειδικές Συνθήκες Εργασίας» έχουν να κάνουν με το αν η 

αναπηρία κάποιου τον κάνει να χρειάζεται ειδική φροντίδα, ειδικό 

εξοπλισμό ή ειδικές συνθήκες εργασίας. Τέλος, η μεταβλητή «Ηλικία» 

αντιπροσωπεύει την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν τα άτομα που 

συμμετέχουν στην έρευνα. 

 

Χρησιμοποιώντας πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση, όπως φαίνεται 

και στον πίνακα παρακάτω, οι πιο στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την απασχόληση του δείγματος είναι η ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και το είδος αναπηρίας κάποιου. 
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Πίνακας 2.1: Αναπαράσταση των κύριων αποτελεσμάτων της 

πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης μέσω ελέγχων του δείκτη 

πιθανοφάνειας, όπου στην γραμμή Disability, EducationLvl και AgeGroups 

είναι οι τρεις παράγοντες όπου η p-val<0.05% 
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2.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων ανάμεσα και στις τρεις ομάδες 

 

Για να υπάρξει στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των ομάδων, ειδικά αφού 

ήταν γνωστό ποιες ήταν οι πιο σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν την 

εργασιακή κατάσταση ενός ατόμου με αναπηρία, αλλά και για μελλοντικές 

συγκρίσεις, μερικές μεταβλητές ανασυντάχθηκαν για να δείξουν 

ισχυρότερη συμπεριφορά. 

 

Οι μεταβλητές που ανασυντάχθηκαν ήταν η Εκπαίδευση και το Είδος 

Αναπηρίας, μιας και κάποιες ομάδες είχαν πολύ λίγα άτομα και χρειαζόταν 

να ανασυνταχθούν. Μετά από αυτές τις τροποποιήσεις υπήρξε καθαρότερη 

άποψη για τις τάσεις που ακολουθούσαν αυτές οι ομάδες. Τα ευρήματα 

αυτά παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Όσον αφορά τους τομείς εργασίας στους οποίους εργάζονται τα άτομα με 

αναπηρία, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, στην ομάδα των 

ατόμων με προβλήματα ακοής το 41.3% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και 

το 56.3% στον δημόσιο. Η ομάδα των ατόμων με προβλήματα όρασης 

απασχολείται κατά 60% στον δημόσιο τομέα και κατά 36% στον ιδιωτικό, 

ενώ στην ομάδα των ατόμων με φυσικές αναπηρίες το 53.3% εργάζεται 

στον ιδιωτικό τομέα και το 54.9% στο δημόσιο. Τα αποτελέσματα αυτά δεν 

είναι στατιστικώς σημαντικά ανάμεσα σε όλες τις ομάδες. 

 

Πίνακας 2.2: Τομέας εργασίας και είδος αναπηρίας 
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Υπάρχει στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στην κατάσταση απασχόλησης 

και το είδος της αναπηρίας με τα κωφά ή τα βαρήκοα άτομα να είναι αυτά 

με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης, σχεδόν το διπλό σε σύγκριση με 

αυτό της ομάδας των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακόμα 

μεγαλύτερο σε σύγκριση με την τρίτη ομάδα. 

 

Οι άνεργοι είναι επίσης περισσότεροι στην πρώτη ομάδα, στις ίδιες 

αναλογίες, σε σύγκριση με τις άλλες δύο. 

 

Στην ομάδα με τα άτομα με μειωμένη όραση ανήκουν οι περισσότεροι 

συνταξιούχοι με 43.5%, ακολουθούμενοι από την ομάδα των 

ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών με 28% και τελευταία έρχεται 

η ομάδα των κωφών και βαρήκοων με 11.3%. Η ομάδα των 

ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών έρχεται πρώτη σε αυτούς που 

δεν δούλεψαν ποτέ, ακολουθούμενοι από την ομάδα των ατόμων με 

προβλήματα όρασης και την ομάδα με προβλήματα ακοής ή βαρηκοΐα. 

 

Πίνακας 2.3: Πίνακας με τους τομείς εργασίας μεταξύ των τύπων 

αναπηριών 
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Εικόνα 2.1: Εικόνα με τύπους αναπηρίας και κατάσταση εργασίας όπου 

1=εργαζόμενος, 2=άνεργος, 3=σε σύνταξη, 4=δεν εργάστηκα ποτέ. 

 

Υπάρχει στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στον τύπο απασχόλησης και το 

είδος αναπηρίας. Η ομάδα των ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών 

είναι αυτή με τους περισσότερους αυτοαπασχολούμενους και ακολουθείται 

από την ομάδα των ατόμων με μειωμένη όραση με ποσοστό περίπου το 

μισό και τέλος την ομάδα των ατόμων με μειωμένη ακοή με ακόμα 

μικρότερο ποσοστό. Τα ποσοστά των μόνιμων εργαζομένων με πλήρες 

ωράριο είναι σχεδόν τα ίδια για τις τρεις ομάδες, και το ίδιο συμβαίνει για 

τους μόνιμους μειωμένου ωραρίου. 

 

Όσον αφορά τους συμβασιούχους πλήρους ωραρίου, το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι αυτό των ατόμων με προβλήματα υγείας ή βαρηκοΐα, το 

οποίο είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το μέσο όρο, ακολουθούμενο από το 

ποσοστό των ατόμων με προβλήματα όρασης, που είναι πολύ κοντά στο 

μέσο όρο και τελευταία έρχεται η ομάδα των ημιπληγικών/ παραπληγικών/ 

τετραπληγικών με πολύ μικρό ποσοστό. Τέλος, για τους συμβασιούχους 
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μειωμένου ωραρίου και πάλι η ομάδα των ατόμων με προβλήματα ακοής ή 

βαρηκοΐα είναι πρώτη με 11% και ακολουθούν οι άλλες δυο με ποσοστά 

4.1% και 5.1%. 

 

Πίνακας 2.4: Τύπος απασχόλησης μεταξύ των αναπηριών 

 

 

Υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στην διαφορά μεταξύ των ομάδων 

αναπηρίας και τη γνώμη τους για το αν η αναπηρία τους επηρεάζει τις ώρες 

που μπορούν να δουλέψουν.  
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Πίνακας 2.5: Τύπος αναπηρίας και επιρροή στο ωράριο εργασίας 

 

Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην άποψη για το πόσο το είδος αναπηρίας 

κάποιου επηρεάζει την απόδοση των εργασιών του. 

 

Πίνακας 2.6: Τύπος αναπηρίας και αντίκτυπο στα εργασιακά καθήκοντα 
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Τα αποτελέσματα μετά από τις ομαδοποιήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω 

δείχνουν πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων 

αναπηριών και την άποψη τους για το αν η αναπηρία επηρεάζει τη 

μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας. 

 

Πίνακας 2.7: Τύπος αναπηρίας και αντίκτυπο στις μετακινήσεις 

 
 

Όσον αφορά την ανάγκη για βοηθητικό εξοπλισμό στην εργασία, ένα 

σύνολο N=90 ατόμων και από τις τρεις ομάδες ζήτησαν από τον εργοδότη 

τους ειδικό εξοπλισμό. Δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στην 

κατανομή των επιλογών σχετικά με την άποψη που έχουν και την 

απάντηση του  εργοδότη τους. Οι επιλογές όλων των ομάδων είναι πολύ 

κοντά μεταξύ τους με το 8.9% να νιώθουν μη ικανοποιημένοι σε ότι έχει 

να κάνει με το παραπάνω αίτημα, το 30% να νιώθουν ικανοποιημένοι και 

το 61.1% να νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι. 
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Εικόνα 2.2: Επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ των τύπων αναπηριών σχετικά 

με την απάντηση των εργοδοτών για την ανάγκη ειδικού εξοπλισμού 

 

 

 

Πίνακας 2.8: Επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ των τύπων αναπηριών σχετικά 

με την απάντηση των εργοδοτών για την ανάγκη ειδικού εξοπλισμού 
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Στην ερώτηση «Αξιολογήστε την συμπεριφορά του εργοδότη σας, των 

συναδέλφων σας, το εργασιακό σας περιβάλλον και την συμπεριφορά των 

πελατών προς εσάς», απάντησαν οι εργαζόμενοι αλλά και οι 

άνεργοι/συνταξιούχοι με τα αποτελέσματα να φαίνονται στους 4 παρακάτω 

πίνακες. Οι πιθανές απαντήσεις είναι «Καθόλου ικανοποιημένος/η», «Λίγο 

ικανοποιημένος/η» και «Πολύ ικανοποιημένος/η». Γενικά, η ομάδα των 

ατόμων με προβλήματα ακοής είναι η λιγότερο ικανοποιημένη από τις τρεις 

και στις 4 ερωτήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικά στην τελευταία 

που αφορά την συμπεριφορά των πελατών. Στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα Συνάδελφοι*Τύπος Αναπηρίας και 

στον πίνακα Συμπεριφορά Πελατών*Τύπος Αναπηρίας. 

 

Πίνακας 2.9: Επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ των τύπων αναπηριών σχετικά 

με την συμπεριφορά των εργοδοτών απέναντι σε άτομα με αναπηρία 

 

Πίνακας 2.10: Επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ των τύπων αναπηριών σχετικά 

με την συμπεριφορά των συνεργατών τους απέναντι σε άτομα με αναπηρία 
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Πίνακας 2.11: Επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ των τύπων αναπηριών σχετικά 

με το εργασιακό περιβάλλον 

 

 

Πίνακας 2.12: Επίπεδα ικανοποίησης μεταξύ των τύπων αναπηριών σχετικά 

με την συμπεριφορά των πελατών απέναντι σε άτομα με αναπηρία 

 

 

Στην ερώτηση «Πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους παρακάτω παράγοντες 

στην ανεύρεση εργασίας» 10 παράγοντες παρουσιάστηκαν ώστε να γίνει 

μια κατανομή αυτών από το σύνολο των εργαζόμενων, άνεργων και 

συνταξιούχων των τριών κύριων ομάδων. Αυτοί είναι: 1ος «Δεξιότητες που 

απαιτούνται», 2ος «Εκπαίδευση», 3ος «Άποψη εργοδότη», 4ος 

«Προηγούμενη εμπειρία εργοδότη με άτομα με αναπηρία», 5ος «Πρόσβαση 

στο περιβάλλον εργασίας», 6ος «Πρόγραμμα χρηματοδότησης», 7ος 

«Εργασιακή εμπειρία», 8ος «Φύλο», 9ος «Ηλικία» και 10ος «Οικογενειακή 

κατάσταση». 
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Οι παράγοντες αυτοί κατατάχθηκαν όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Πίνακας 2.13: Παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί όσον αφορά την 

εύρεση εργασίας μεταξύ των τύπων αναπηριών 

 

 

Οι πρώτοι πέντε παράγοντες για την ομάδα των ατόμων με προβλήματα 

όρασης είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται, η εκπαίδευση, η συμπεριφορά 

του εργοδότη, η πρόσβαση στον εργασιακό χώρο καθώς και η 

προηγούμενη εμπειρία του εργοδότη με άτομα με αναπηρία. Για την ομάδα 

των ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών οι πέντε πρώτοι 

παράγοντες είναι η εκπαίδευση, οι δεξιότητες που απαιτούνται, το 

πρόγραμμα χρηματοδότησης, η συμπεριφορά του εργοδότη και η 

πρόσβαση στον εργασιακό χώρο. Τέλος, για την ομάδα των ατόμων με 

προβλήματα ακοής οι πρώτοι πέντε παράγοντες είναι οι δεξιότητες που 

απαιτούνται, η επαγγελματική εμπειρία, το φύλο, η ηλικία και η 

συμπεριφορά του εργοδότη. 

 

Εύκολα μπορεί κάποιος να διακρίνει πως υπάρχουν εκτεταμένες διαφορές 

μεταξύ των τριών ομάδων όσον αφορά την κατάταξη των παραπάνω 

παραγόντων. Πρέπει να σημειωθεί πως η κατάταξη προέκυψε από ένα 

άθροισμα βαθμολογιών από το -2 έως το +2 ([-2,2]), όπου ζητήθηκε από 

τους  ερωτηθέντες να βαθμολογήσουν το επίπεδο σημαντικότητας 

σύμφωνα με: πολύ θετικά=2, θετικά=1, ουδέτερα=0, αρνητικά=-1 και 

πολύ αρνητικά=-2. 

 

Για ό,τι αφορά την ανάγκη και χρήση προσωπικής φροντίδας, ειδικού 

εξοπλισμού και ειδικών συνθηκών εργασίας (ευέλικτο ωράριο, 

 Vision 
disabilities 
group 

Physical 
impairments 
group 

Hearing 
disabilities 
group 

Τotal 

Skills Required 114 35 79 228 

Education 107 37 17 161 

Employers Behavior 73 28 48 149 

Employers Previous Experience  With 
Disabled 

54 23 41 118 

Accesibility Of Working Environment 55 27 30 112 

Subsidised Program 16 31 2 49 

Professional Experience 39 20 54 113 

Gender 17 13 53 83 

Age 22 13 53 88 

Marrital Status 22 11 43 76 
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ημιαπασχόληση, συναπασχόληση και τηλε-εργασία, τα περισσότερα από τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν στατιστικά σημαντικά, κάτι που δείχνει 

πως η κατανομή του αν χρειάζονται ή χρησιμοποιούν τα παραπάνω ή όχι 

δεν είναι ίση μεταξύ των τριών ομάδων. Το 55.3% των ατόμων με 

προβλήματα ακοής χρειάζεται προσωπική φροντίδα, με το 46.8% να την 

έχουν. Τα ποσοστά αυτά είναι μειωμένα στο 16.5% και 16.9% στην ομάδα 

των ατόμων με προβλήματα όρασης και στο 21.1% και 8.2% για την 

ομάδα των ατόμων με φυσικές αναπηρίες. 

 

Πίνακας 2.14: Ανάγκη για προσωπική φροντίδα μεταξύ των τύπων 

αναπηριών 
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Πίνακας 2.15: Χρήση προσωπικής φροντίδας μεταξύ των τύπων αναπηριών 

 

 

Όσον αφορά τον ειδικό εξοπλισμό υπάρχει και εδώ στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων. Τα ποσοστά των ατόμων που 

χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό και τον χρησιμοποιούν είναι 35.1% και 16.2% 

για την ομάδα των ατόμων με προβλήματα ακοής (σημείωση: η διαφορά 

μεταξύ των ποσοστών ανάγκης και χρήσης είναι στατιστικά σημαντική, 

p=0.007<<0.05, και πιο συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους και τους 

άνεργους), 38.5% και 33.3% για την ομάδα των ατόμων με προβλήματα 

όρασης, και 61.1% και 49% για την ομάδα των ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες. 
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Πίνακας 2.16: Ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό μεταξύ των τύπων αναπηριών 

 

 

 

Πίνακας 2.17: Χρήση ειδικού εξοπλισμού μεταξύ των τύπων αναπηριών 

 

 

Τα ποσοστά όσων έχουν την ανάγκη ειδικών συνθηκών εργασίας και όσων 

ήδη δουλεύουν με τέτοιες είναι 51.1% και 43.1% για τα άτομα με 
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προβλήματα ακοής, 22% και 20.6% για τα άτομα με προβλήματα όρασης 

και 36.7% και 36.7% για τα άτομα με φυσικές αναπηρίες. 

 

Πίνακας 2.18: Ανάγκη για ειδικές συνθήκες εργασίας μεταξύ των τύπων 

αναπηριών 

 

 

 

Πίνακας 2.19: Χρήση ειδικών συνθηκών εργασίας μεταξύ των τύπων 

αναπηριών 

 

 

Εμβαθύνοντας σε αυτά τα ποσοστά, αξίζει να αναφερθούν οι ακόλουθες 

παρατηρήσεις. 
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Όσον αφορά την ανάγκη για προσωπική φροντίδα, τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν πως άτομα με προβλήματα ακοής ή βαρηκοΐα χρειάζονται 

περισσότερο προσωπική βοήθεια από όποια άλλη ομάδα. Δεύτερων, άτομα 

με φυσικές αναπηρίες που δεν έχουν ποτέ δουλέψει έχουν την ανάγκη 

προσωπικής βοήθειας πολύ περισσότερο από άλλες υποκατηγορίες 

(εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι) της ομάδας αυτής (άτομα με φυσικές 

αναπηρίες), ποσοστό που είναι στατιστικά σημαντικό. Επίσης, το συνολικό 

ποσοστό αυτών που δεν έχουν δουλέψει ποτέ και στις τρείς ομάδες που 

απάντησαν θετικά στο αν χρειάζονται προσωπική φροντίδα είναι 

μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των ατόμων με διαφορετική 

κατάσταση εργασίας. (εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι). 
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Πίνακας 2.20: Ανάγκη για προσωπική φροντίδα για όλους τους τύπους 

αναπηριών μεταξύ όλων των τύπων εργασίας 

Crosstab 

WorkingState 

PersonalHelp 

Total yes no 

employed disabilit

y 

hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 26 23 49 

% within 123 53.1% 46.9% 100.0% 

vision impairment Count 4 22 26 

% within 123 15.4% 84.6% 100.0% 

plegics Count 2 20 22 

% within 123 9.1% 90.9% 100.0% 

Total Count 32 65 97 

% within 123 33.0% 67.0% 100.0% 

unemployed disabilit

y 

hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 11 8 19 

% within 123 57.9% 42.1% 100.0% 

vision impairment Count 1 7 8 

% within 123 12.5% 87.5% 100.0% 

plegics Count 2 9 11 

% within 123 18.2% 81.8% 100.0% 

Total Count 14 24 38 

% within 123 36.8% 63.2% 100.0% 

retired disabilit

y 

hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 5 6 11 

% within 123 45.5% 54.5% 100.0% 

vision impairment Count 7 33 40 

% within 123 17.5% 82.5% 100.0% 

plegics Count 2 21 23 

% within 123 8.7% 91.3% 100.0% 

Total Count 14 60 74 

% within 123 18.9% 81.1% 100.0% 

never worked disabilit

y 

hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 10 5 15 

% within 123 66.7% 33.3% 100.0% 

vision impairment Count 3 14 17 

% within 123 17.6% 82.4% 100.0% 

plegics Count 13 21 34 

% within 123 38.2% 61.8% 100.0% 

Total Count 26 40 66 

% within 123 39.4% 60.6% 100.0% 

Total disabilit

y 

hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 52 42 94 

% within 123 55.3% 44.7% 100.0% 

vision impairment Count 15 76 91 

% within 123 16.5% 83.5% 100.0% 

plegics Count 19 71 90 

% within 123 21.1% 78.9% 100.0% 

Total Count 86 189 275 

% within 123 31.3% 68.7% 100.0% 

 

Όσον αφορά την ανάγκη ειδικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα στην ομάδα των 

ατόμων με προβλήματα ακοής, τα ποσοστά αυτών που έχουν την ανάγκη 
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ειδικού εξοπλισμού ανέρχονται στο 9.1% για τους συνταξιούχους, στο 

24.5% για τους εργαζόμενους, στο 52.6% για τους άνεργους και στο 

66.7% για αυτούς που δεν έχουν δουλέψει ποτέ (στατιστικά σημαντική 

διαφορά). Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως τα αντίστοιχα ποσοστά της 

ομάδας ατόμων με φυσικές αναπηρίες είναι πολύ μεγαλύτερα από όλες τις 

καταστάσεις εργασίας σε αυτή την ομάδα, αποτέλεσμα που είναι επίσης 

στατιστικά σημαντικό. 

 

Πίνακας 2.21: Ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό 

 

Crosstab 

WorkingState 

SpecialEquipment 

Total yes no 

employed 123 hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 12 37 49 

% within 123 24.5% 75.5% 100.0% 

vision impairment Count 12 14 26 

% within 123 46.2% 53.8% 100.0% 

plegics Count 13 9 22 

% within 123 59.1% 40.9% 100.0% 

Total Count 37 60 97 

% within 123 38.1% 61.9% 100.0% 

unemployed 123 hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 10 9 19 

% within 123 52.6% 47.4% 100.0% 

vision impairment Count 1 7 8 

% within 123 12.5% 87.5% 100.0% 

plegics Count 4 7 11 

% within 123 36.4% 63.6% 100.0% 

Total Count 15 23 38 

% within 123 39.5% 60.5% 100.0% 

retired 123 hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 1 10 11 

% within 123 9.1% 90.9% 100.0% 

vision impairment Count 12 28 40 

% within 123 30.0% 70.0% 100.0% 

plegics Count 14 9 23 

% within 123 60.9% 39.1% 100.0% 

Total Count 27 47 74 

% within 123 36.5% 63.5% 100.0% 

never worked 123 hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 10 5 15 

% within 123 66.7% 33.3% 100.0% 

vision impairment Count 10 7 17 

% within 123 58.8% 41.2% 100.0% 

plegics Count 24 10 34 

% within 123 70.6% 29.4% 100.0% 

Total Count 44 22 66 

% within 123 66.7% 33.3% 100.0% 

Total 123 hearing impairment and hard 

of hearing 

Count 33 61 94 

% within 123 35.1% 64.9% 100.0% 

vision impairment Count 35 56 91 

% within 123 38.5% 61.5% 100.0% 

plegics Count 55 35 90 

% within 123 61.1% 38.9% 100.0% 

Total Count 123 152 275 

% within 123 44.7% 55.3% 100.0% 
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Στην κατηγορία ειδικών συνθηκών εργασίας, η υποκατηγορία των ανέργων 

γενικά νιώθει την ανάγκη για ειδικές συνθήκες εργασίας. Αυτό συμβαίνει 

περισσότερο στην ομάδα των ατόμων με προβλήματα ακοής, στους 

άνεργους και σε αυτούς που δεν έχουν εργαστεί ξανά (pval<0.05) σε 

σύγκριση με τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους των ίδιων 

κατηγοριών (73,7% και 66.7% συγκριτικά με 42.9% και 27.3%).  

 

Πίνακας 2.22: Ανάγκη για ειδικές συνθήκες εργασίας μεταξύ όλων των 

καταστάσεων εργασίας μεταξύ των τύπων αναπηριών 

Crosstab 

WorkingState 

SpecialWorkState 

Total yes no 

employed 123 hearing impairment and hard of 

hearing 

Count 21 28 49 

% within 123 42.9% 57.1% 100.0% 

vision impairment Count 8 18 26 

% within 123 30.8% 69.2% 100.0% 

plegics Count 5 17 22 

% within 123 22.7% 77.3% 100.0% 

Total Count 34 63 97 

% within 123 35.1% 64.9% 100.0% 

unemployed 123 hearing impairment and hard of 

hearing 

Count 14 5 19 

% within 123 73.7% 26.3% 100.0% 

vision impairment Count 1 7 8 

% within 123 12.5% 87.5% 100.0% 

plegics Count 1 10 11 

% within 123 9.1% 90.9% 100.0% 

Total Count 16 22 38 

% within 123 42.1% 57.9% 100.0% 

retired 123 hearing impairment and hard of 

hearing 

Count 3 8 11 

% within 123 27.3% 72.7% 100.0% 

vision impairment Count 6 34 40 

% within 123 15.0% 85.0% 100.0% 

plegics Count 9 14 23 

% within 123 39.1% 60.9% 100.0% 

Total Count 18 56 74 

% within 123 24.3% 75.7% 100.0% 

never worked 123 hearing impairment and hard of 

hearing 

Count 10 5 15 

% within 123 66.7% 33.3% 100.0% 

vision impairment Count 5 12 17 

% within 123 29.4% 70.6% 100.0% 

plegics Count 18 16 34 

% within 123 52.9% 47.1% 100.0% 

Total Count 33 33 66 

% within 123 50.0% 50.0% 100.0% 

Total 123 hearing impairment and hard of 

hearing 

Count 48 46 94 

% within 123 51.1% 48.9% 100.0% 

vision impairment Count 20 71 91 

% within 123 22.0% 78.0% 100.0% 

plegics Count 33 57 90 

% within 123 36.7% 63.3% 100.0% 

Total Count 101 174 275 

% within 123 36.7% 63.3% 100.0% 
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Υπάρχει επίσης στατιστική σημαντικότητα στην ομάδα των ατόμων με 

φυσικές αναπηρίες που αφορά στις διαφορετικές απαντήσεις για το αν 

χρειάζονται ειδικές συνθήκες εργασίας, όπου άτομα χωρίς εργασιακή 

εμπειρία απάντησαν θετικά κατά 52.9%, οι συνταξιούχοι το ίδιο κατά 

39.1%, οι εργαζόμενοι κατά 22.7% και οι άνεργοι κατά 9.1%. Συνολικά, 

το σύνολο των ατόμων που δεν έχουν δουλέψει ξανά σε όλες τις ομάδες 

αναπηριών έχει το μεγαλύτερο ποσοστό (pval<0.05) αναφορικά με την 

ανάγκη ειδικών συνθηκών εργασίας. 

 

Αναφορικά με τη χρήση των παραπάνω αποτελεσμάτων, δεν υπάρχει 

στατιστική σημασία μεταξύ των εργαζομένων, των ανέργων και των 

συνταξιούχων στις διαφορετικές απαντήσεις σε όλες τις ομάδες αναπηριών. 

 

Φαίνεται να υπάρχει στατιστική σημασία σε ό,τι αφορά την κατανομή των 

επιλογών μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης των ερωτηθέντων και της 

θέλησης τους να εργαστούν. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο 

εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά αυτών που θέλουν να 

εργαστούν στο μέλλον συγκριτικά με αυτών που δεν θέλουν. Αυτό 

αναπαρίσταται γραφικά στην εικόνα. Επίσης, η κατανομή του επιπέδου 

εκπαίδευσης μεταξύ των ομάδων αναπηριών δεν είναι ίση. Οι περισσότεροι 

απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου υπάρχουν στην ομάδα των ατόμων με 

προβλήματα ακοής, όπου τα μέλη της είναι ίσα χωρισμένα και στις τρεις 

μεγάλες κατηγορίες εκπαίδευσης, δηλαδή δημοτικό και γυμνάσιο (35.1%), 

λύκειο και μεταλυκειακές σπουδές (33%), και, τέλος απόφοιτοι 

πανεπιστημίου και κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος 

(32%). Το σύνολο των ατόμων με προβλήματα όρασης έχει το μεγαλύτερο 

ποσοστό αποφοίτων πανεπιστημίου και μεταπτυχιακών-διδακτορικών 

σπουδών (50%), ακολουθούμενο από το ποσοστό των αποφοίτων λυκείου 

και μεταλυκειακών σπουδών με 42.4%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που 

είναι απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου να είναι το μικρότερο (7.6%). 

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες είναι αυτό των αποφοίτων λυκείου (43%) ακολουθούμενο από 

αυτό των αποφοίτων πανεπιστημίου και μεταπτυχιακών-διδακτορικών 

σπουδών (33.3%), και τέλος το ποσοστό αποφοίτων δημοτικού ή 

γυμνασίου (23.7%). 
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Πίνακας 2.23: Μορφωτικό επίπεδο μεταξύ των ομάδων αναπηρίας 

 

  

Disabilities * Education Crosstabulation 

 

disability 

Total 

hearing 

impairment and 

hard of hearing 

vision 

impairment plegics 

educati

on 

elementary and junior 

highschool 

Count 34 7 22 63 

% within 123 35.1% 7.6% 23.7% 22.3% 

Highschool and after 

highschool studies 

Count 32 39 40 111 

% within 123 33.0% 42.4% 43.0% 39.4% 

univeristy msc and phd Count 31 46 31 108 

% within 123 32.0% 50.0% 33.3% 38.3% 

Total Count 97 92 93 282 

% within 123 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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2.2 Άτομα που δεν έχουν εργαστεί ξανά, για όλες τις ομάδες 

αναπηριών 

 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν πως δεν θέλουν να 

εργαστούν μειώνεται όσο το επίπεδο μόρφωσης αυξάνεται. Συγκεκριμένα, 

από το 63.6% που αφορά τα άτομα που αποφοίτησαν από το δημοτικό 

πέφτει στο 7.1%, ποσοστό που αφορά τους απόφοιτους πανεπιστημίου, 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα αυτά είναι 

στατιστικώς σημαντικά (p-val<0.05). 

 

Εικόνα 2.3: Επίπεδο εκπαίδευσης και θέληση για εργασία 
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Πίνακας 2.24: Θέληση για εργασία συγκριτικά με την εκπαίδευση 
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2.3 Άτομα που εργαζόταν πριν την αναπηρία και 

συνταξιοδοτήθηκαν μετά την αναπηρία 

 

Ένα μικρό μέρος εντός του δείγματος (20 άτομα) είχε εργασιακή εμπειρία 

μόνο πριν προκύψει η αναπηρία. Για το λόγο αυτό, ακόμη και αν τα άτομα 

εντός του δείγματος κατανοούν τις ανάγκες ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος, δεν είχαν εργαστεί ως άτομα με αναπηρία. Παρακάτω 

υπάρχουν κάποια περιγραφικά στατιστικά για τον τύπο αναπηρίας και το 

μορφωτικό επίπεδο. 8 εκ του συνόλου έχουν προβλήματα όρασης, 2 είναι 

ημιπληγικοί, 3 είναι παραπληγικοί και 7 τετραπληγικοί. 

 

Πίνακας 2.25: Τύποι αναπηριών για το συγκεκριμένο δείγμα  

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vision impairment 
8 40.0 40.0 40.0 

hemiplegic 
2 10.0 10.0 50.0 

paraplegic 
3 15.0 15.0 65.0 

tetraplegic 
7 35.0 35.0 100.0 

Total 
20 100.0 100.0  

 

Πίνακας 2.26: Μορφωτικό επίπεδο για το συγκεκριμένο δείγμα 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
elementary school 1 5.0 5.0 5.0 

junior highschool 3 15.0 15.0 20.0 

highschool 9 45.0 45.0 65.0 

after highschool 1 5.0 5.0 70.0 

university 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  



 

Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση ατόμων με 

αναπηρία στην Κεντρική Μακεδονία  Σελίδα 60 

 

 

3. Συνοψίζοντας για όλες τις ομάδες αναπηριών: 

 

 Το σύνολο των ομάδων όπως φαίνεται και σε κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο 

είναι: 

 

-  Για τα άτομα με κώφωση και βαρηκοΐα: 

 

Το σύνολο είναι Ν=97 άτομα, από τα οποία το 58.8% είναι άνδρες και το 

41.2% είναι γυναίκες. 

 

Το ακριβές ποσοστό κάθε αναπηρίας εντός του συνόλου είναι: 87.6% για 

την κώφωση και 12,4% για την βαρηκοΐα. 

 

Όσο για το μορφωτικό επίπεδο, οι απόφοιτοι δημοτικού ανέρχονται στο 

29,9%, οι απόφοιτοι γυμνασίου στο 15,2% , οι απόφοιτοι λυκείου στο 

24,7% , οι απόφοιτοι μεταλυκειακών σχολών στο 18,2%, οι απόφοιτοι 

πανεπιστημίου στο 29,9% και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώματος στο 2,1%. 

 

Επίσης, το 59.8% του συνόλου έχει φοιτήσει σε ειδικό σχολείο και το 

44.3% έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής αποκατάστασης. 

 

- Για τα άτομα με μειωμένη όραση: 

 

Το σύνολο είναι Ν=92 άτομα, από τα οποία το 63% είναι άνδρες και το 

37% είναι γυναίκες. 

 

Όσο για το μορφωτικό επίπεδο, οι απόφοιτοι δημοτικού ανέρχονται στο 

3.3%, οι απόφοιτοι γυμνασίου στο 4.3% , οι απόφοιτοι λυκείου στο 30.4% 

, οι απόφοιτοι σχολών μετά του λυκείου στο 12%, οι απόφοιτοι 

πανεπιστημίου στο 47.8% και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώματος στο 2.2%. 

 

Επίσης, το 20.7% του συνόλου έχει φοιτήσει σε ειδικό σχολείο και το 

42.4% έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής αποκατάστασης. 
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- Για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες: 

 

Το σύνολο είναι Ν=93 άτομα, από τα οποία το 54.8% είναι άνδρες και το 

45.2% είναι γυναίκες. 

 

Το ακριβές ποσοστό κάθε αναπηρίας εντός του συνόλου είναι: 14% για 

τους ημιπληγικούς, 57% για τους παραπληγικούς και 29% για τους 

τετραπληγικούς. 

 

Όσο για το μορφωτικό επίπεδο, οι απόφοιτοι δημοτικού ανέρχονται στο 

6.5%, οι απόφοιτοι γυμνασίου στο l7,2% , οι απόφοιτοι λυκείου στο 

40.9% , οι απόφοιτοι μεταλυκειακών σχολών στο 2,2%, οι απόφοιτοι 

πανεπιστημίου στο 26,9% και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώματος στο 6.5%. 

 

Επίσης, το 32.3% του συνόλου έχει φοιτήσει σε ειδικό σχολείο και το 

48.4% έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής αποκατάστασης. 

 

 Εργασιακή κατάσταση και τύπος αναπηρίας για όλες τις ομάδες 

αναπηριών 

 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ τύπου αναπηρίας και εργασιακής 

κατάστασης, το 50.6% των ατόμων με κώφωση και το 66.7% των 

βαρήκοων εργάζεται. Το 12.9% των κωφών ατόμων έχει συνταξιοδοτηθεί 

ενώ το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν εργαστεί ξανά ανέρχεται στο 

15.3% και 25% για τα άτομα με προβλήματα ακοής και για τα άτομα με 

βαρηκοΐα αντίστοιχα. 

 

Στο σύνολο των ατόμων με προβλήματα όρασης, το 28.3% εργάζεται ενώ 

το 9.8% όχι. Συνταξιούχοι είναι το 43.5%, και το ποσοστό αυτών που δεν 

έχουν δουλέψει ποτέ είναι 18.5%. 

 

Για την ομάδα των ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών εργάζεται 

το 30.8% των ημιπληγικών, το 28.3% των παραπληγικών και το 11.1% 

των τετραπληγικών του δείγματος. Οι δείκτες ανεργίας είναι σχεδόν 15% 

για τους ημιπληγικούς και παραπληγικούς και 3,7% για τους 

τετραπληγικούς από τους οποίους οι συνταξιούχοι κατέχουν το ποσοστό 

του 33,3% και τα άτομα που δεν έχουν εργαστεί ξανά το 51,9%. Τα 

ποσοστά αυτά αντίστοιχα για τους ημιπληγικούς και παραπληγικούς είναι 

περίπου 25% για τους συνταξιούχους και 30% για αυτούς που δεν έχουν 

εργαστεί ξανά.  
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Πίνακας 3.1: Κατάσταση εργασίας μεταξύ των ομάδων αναπηρίας 

 

 

Εικόνα 3.1: Κατάσταση εργασίας μεταξύ των ομάδων αναπηρίας 
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 Ποσοστά τομέων απασχόλησης για κάθε ομάδα αναπηρίας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα κάθε στήλη αναπαριστά τα ποσοστά για κάθε τύπο 

αναπηρίας και κάθε γραμμή αναπαριστά τα ποσοστά για κάθε τομέα. 

  

Πιο συγκεκριμένα: 

 

-Στο σύνολο των ατόμων με κώφωση και βαρηκοΐα το 5.6% (4 άτομα) και 

το 12.5% (1 άτομο) αντίστοιχα είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 57.7% (41 

άτομα) και το  62.5% (5 άτομα) εργάζονται ως μόνιμοι πλήρους 

απασχόλησης. Το 1.4% (1 άτομο) των κωφών ατόμων εργάζεται ως 

μόνιμος μειωμένης απασχόλησης. Ως συμβασιούχοι πλήρους απασχόλησης 

εργάζονται το 25.4% από τα κωφά άτομα (18 άτομα) και, τέλος, ως 

συμβασιούχοι μειωμένης απασχόλησης το 9.9% των κωφών ατόμων (7 

άτομα) και το 25% των βαρήκοων (2 άτομα). 

 

- Στο σύνολο των ατόμων με προβλήματα όρασης, το 9.5% (7 άτομα) είναι 

αυτοαπασχολούμενοι, το 66.2% (49 άτομα) εργάζονται ως μόνιμοι 

πλήρους απασχόλησης και το 4.1% (3 άτομα) εργάζονται ως μόνιμοι 

μειωμένης απασχόλησης. Ως συμβασιούχοι πλήρους απασχόλησης 

εργάζεται το 16.2% (12 άτομα) και τέλος, ως συμβασιούχοι μειωμένης 

απασχόλησης εργάζεται το 4.1% (1 άτομο).  

 

- Στο σύνολο των ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών, το 44.4%(4 

άτομα) των ημιπληγικών, το 18.9% των παραπληγικών (7 άτομα) και το 

7.7% των τετραπληγικών (1 άτομο) είναι αυτοαπασχολούμενοι. Τα 

ποσοστά των ημιπληγικών, παραπληγικών και τετραπληγικών που 

εργάζονται ως μόνιμοι πλήρους είναι 33.3% (3 άτομα), 70.3% (26 άτομα) 

και 76.9% (26 άτομα). Όσο για τα άτομα που εργάζονται ως μόνιμοι 

μειωμένης απασχόλησης, το 2.7% (1 άτομο) των παραπληγικών εργάζεται 

έτσι. Ως συμβασιούχοι πλήρους απασχόλησης εργάζεται το 5.4% (2 άτομα) 

των παραπληγικών και το 15.4% (2 άτομα) των τετραπληγικών. Τέλος, ως 

συμβασιούχοι μειωμένης απασχόλησης εργάζεται το 22.2% (2 άτομα) των 

ημιπληγικών και το 2.7% (1 άτομο) των παραπληγικών. 
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Πίνακας 3.2: Κατάσταση εργασίας μεταξύ των ομάδων αναπηρίας 

 

 

 Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό 

των ωρών που μπορείτε να δουλέψετε;», τα άτομα με κώφωση 

απάντησαν κατά 80% «όχι», όπως και τα άτομα με βαρηκοΐα κατά 

91.7%. Επίσης, τα άτομα με προβλήματα όρασης απάντησαν «όχι» 

κατά 84.6%, οι παραπληγικοί κατά 71.2% και οι τετραπληγικοί κατά 

33.3%. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 3.3:  Ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση « Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των ωρών που μπορείτε να 

δουλέψετε;», μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών. 

 

 

 Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση 

των εργασιών σας;», το 70.2% των ατόμων με προβλήματα ακοής 

απάντησε «όχι», όπως και το 68.1% των ατόμων με προβλήματα 

όρασης. Τέλος, το 84.6% των ημιπληγικών, το 83% των 
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παραπληγικών και το 66.7% των τετραπληγικών απάντησαν με τον ίδιο 

τρόπο. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3.4: Ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των εργασιών σας;», μεταξύ όλων 

των ομάδων αναπηριών 

 

 

 Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας, σας εμποδίζει να 

πηγαίνετε και να επιστρέφετε από τον τόπο εργασίας σας;», τα κωφά 

άτομα απάντησαν κατά 94.1% «όχι», όπως και το 100% των 

βαρήκοων. Επίσης, τα άτομα με προβλήματα όρασης απάντησαν «όχι» 

κατά 49.5%, ποσοστό που είναι το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των 

ομάδων αναπηριών. Το σύνολο των ημιπληγικών απάντησε «όχι» κατά 

76.9% , των παραπληγικών κατά 70.6%%, και των τετραπληγικών 

κατά 37%, ποσοστό που είναι το μικρότερο μεταξύ των ομάδων 

αναπηριών. 

 

Πίνακας 3.5: Ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η 

αναπηρία σας, σας εμποδίζει να πηγαίνετε και να γυρίζετε από το μέρος 

εργασίας σας;», μεταξύ όλων των ομάδων αναπηριών 

 

 

 Προσωπική φροντίδα: Συγκρίνοντας εργαζόμενους, άνεργους και 

συνταξιούχους, το 56.6% των κωφών ατόμων και το 45.5% των 
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βαρήκοων απάντησαν πως χρειάζονται προσωπική φροντίδα, όπως και 

το 16.5% των ατόμων με προβλήματα όραση. Κανένας από τους 

ημιπληγικούς, όπως και το 86% και το 55.6%, των παραπληγικών και 

των τετραπληγικών αντίστοιχα, δεν χρειαζόταν προσωπική βοήθεια.  

 

 Ειδικός εξοπλισμός: Συγκρίνοντας εργαζόμενους, άνεργους και 

συνταξιούχους, φαίνεται πως το 34,9% από τα άτομα με προβλήματα 

ακοής και το 34.6% των βαρήκοων απάντησαν πως χρειάζονται ειδικό 

εξοπλισμό, αλλά και το 38.5% από τα άτομα με προβλήματα όρασης, 

και το 15.4% των ημιπληγικών και το 64% και 77.8% των 

παραπληγικών και των τετραπληγικών αντίστοιχα.  

 

 Ειδικές συνθήκες εργασίας (εργασία από απόσταση, ευέλικτο 

ωράριο): Συγκρίνοντας εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους, 

φαίνεται πως το 50.6% των κωφών και το 54.5% των βαρήκοων 

απάντησαν πως χρειάζονται ειδικές συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, την 

ίδια απάντηση έδωσε το 22% των ατόμων με προβλήματα όρασης, 

αλλά και το 30.8% των ημιπληγικών, το 22% των παραπληγικών και 

το 66.7% των τετραπληγικών. 

 

 Οι πιο στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

απασχόληση σε αυτό το δείγμα είναι οι «Ηλικία», «Επίπεδο 

Εκπαίδευσης» και «Τύπος Αναπηρίας». 

 

 Υπάρχει στατιστική σημασία στην εργασιακή κατάσταση μεταξύ των 

τύπων αναπηρίας, οι περισσότεροι εργαζόμενοι ανήκουν στην ομάδα 

των κωφών και βαρηκόων ατόμων, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε 

σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες. 

Οι άνεργοι είναι επίσης περισσότεροι στην πρώτη ομάδα, στα ίδια 

επίπεδα σε σύγκριση με τις άλλες δυο ομάδες. 

 

 Υπάρχει στατιστική σημασία μεταξύ του τύπου εργασίας και του τύπου 

αναπηρίας. Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι ανήκουν στην ομάδα 

των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και οι περισσότεροι συμβασιούχοι 

πλήρους ωραρίου στην ομάδα με άτομα με μειωμένη ακοή. 

 

 Υπάρχει στατιστική σημασία στην διαφορά μεταξύ του τύπου αναπηρίας 

και της άποψης πως η αναπηρία επηρεάζει τις ώρες εργασίας, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που χρειάζεται βοήθεια να το έχει η 

ομάδα των ημιπληγικών/παραπληγικών/τετραπληγικών ενώ το 

μικρότερο η ομάδα των ατόμων με μειωμένη ακοή. 
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 Η ομάδα που έδωσε περισσότερες θετικές απαντήσεις για το αν 

χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό είναι αυτή που περιλαμβάνει τους 

ημιπληγικούς, παραπληγικούς και τετραπληγικούς, με στατιστικά 

σημαντική διαφορά.  

 

 Το σύνολο των ατόμων που δεν εργάστηκαν ποτέ σε όλες τις ομάδες 

αναπηριών έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορικά με την ανάγκη 

ειδικών συνθηκών εργασίας. 

 

 Φαίνεται να υπάρχει στατιστική σημασία όσον αφορά την κατανομή των 

επιλογών μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην 

έρευνα και την θέληση τους να εργαστούν. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

μορφωτικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ποσοστά αυτών που 

θέλουν να εργαστούν από αυτούς που δεν θέλουν να δουλέψουν στο 

μέλλον, σε όλες τις ομάδες αναπηριών. 
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