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Περίληψη 

Η έρευνα εστιάζει στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της Κοινωνικής 

Συμπερίληψης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με αφορμή το 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και την ειδική χαμηλότερη τιμή, με την οποία 

προσφέρει την κάρτα σε ΑμεΑ. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Ε.Κ.Ν.) παρέχει προσφορές και 

εκπτώσεις σε άτομα ηλικίας δεκατρία (13) έως τριάντα (30) ετών και μπορεί να λειτουργήσει 

ως ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ατόμων με αναπηρία, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να 

έχουν οικονομικότερη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, ιατρικά κέντρα, θεατρικές 

παραστάσεις και σε άλλους τομείς που αναλύονται παρακάτω. Στην έρευνα πήραν μέρος 

εκατόν είκοσι (120) άτομα, εξήντα (60) άτομα με αναπηρίες και εξήντα (60) χωρίς, τα οποία 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που εξυπηρετούσε τον παραπάνω σκοπό, αλλά και 

πρόσθετα σχετικά ερωτήματα. Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα 

οποία παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, ενώ καταγράφονται τόσο τα συμπεράσματα 

της έρευνας, όσο και προτάσεις για βελτίωση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Νέων και ενίσχυσης της πολιτικής πρόνοιας για άτομα με αναπηρίες. 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, Κοινωνική Συμπερίληψη, Άτομα με Αναπηρίες, 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Νεολαία. 
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Abstract 

This particular research aims to investigate the possible connection between the European 

Youth Card and the Social Inclusion of people with disabilities. The European Youth Card is 

a sales card offering discounts to youngsters among the ages of thirteen to thirty. At the same 

time, it can function as a useful tool for people with disabilities by giving special prices to 

means of transportation, health centers, theaters and other sectors. Also, it is important that 

for people with disabilities that the Card costs two euros, instead of ten. For all these reasons 

it was considered material to search the possible effects of this program to the social 

inclusion of people with disabilities. In the research took part one hundred twenty people, 

sixty of them with disabilities and other sixty with no disabilities. All of them had answered 

the same questionnaire with relevant questions. The data given was analyzed through the 

SPSS program and rather than the results and the conclusions, there are also new proposals 

presented for evaluating the program of the European Youth Card and the possibilities that 

offers to people with disabilities.  

Key words: The European Youth Card, Social Inclusion, People with Disabilities, European 

program, Youth. 
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Πρόλογος 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του πανεπιστημίου Μακεδονίας 

και αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτέλεσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ονομάζεται 

«Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» και η πιθανή επιρροή που ασκεί στην κοινωνική συμπερίληψη 

Ατόμων με Αναπηρίες. Ως μέσο αξιολόγησης της παραπάνω υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς. Αυτοί, είναι άτομα με 

αναπηρίες και χωρίς που όμως και οι δύο έχουν εκδώσει έστω μία φορά στη ζωή τους την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. 

Το ενδιαφέρον μου για το συγκεκριμένο ζήτημα προέκυψε μέσα από την προσωπική 

μου εμπειρία ως εργαζόμενη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και ειδικότερα 

ως υπεύθυνη διαχείρισης συνεργασιών του προγράμματος. Μέσα από την ενασχόλησή μου 

με τις επιπλέον επιλογές που αυτό προσφέρει, πέρα από εκπτώσεις και προσφορές, έγινε 

αντιληπτή η μειωμένη τιμή κατά την έκδοση της κάρτας για άτομα με αναπηρίες. Η 

δυνατότητα αυτή και όλα όσα συνεπάγεται, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας. Συνακόλουθα, η έλλειψη παρόμοιας έρευνας πάνω στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα γενικά αλλά και στη λειτουργία του ως εργαλείο πολλαπλών 

δυνατοτήτων σε άτομα με αναπηρίες ειδικά, αποτέλεσε ακόμη ένα κίνητρο και ορίζει 

μάλιστα και την πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

διπλωματικής αυτής εργασίας, κα. Λευκοθέα Καρτασίδου για τις πολύτιμες συμβουλές και 

την καθοδήγηση της. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλες και όλους 

όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα και αφιέρωσαν χρόνο ώστε να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε και έτσι παρέδωσαν πολύτιμο υλικό για αυτή την έρευνα. 

Ευχαριστώ πολύ και τον προϊστάμενο του τμήματος Β’ περιφερειακών δράσεων κ. 
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Χαράλαμπο Παπαϊωάννου, ο οποίος έδωσε την αντίστοιχη άδεια για τη διεξαγωγή της 

έρευνας στο γραφείο αυτό, τον κ. Νικόλαο Πρίντεζη, υπάλληλο του τμήματος, για όλες τις 

πολύτιμες πληροφορίες, αλλά και την οικογένειά μου για τη στήριξη που πάντοτε μου 

προσφέρει.  
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Εισαγωγή 

Η ιστορία της ειδικής αγωγής και της συστηματικής μελέτης ατόμων με αναπηρίες 

αποτελεί μία αυτοτελή επιστήμη και μετρά περίπου εκατό χρόνια ιστορίας, εντοπίζοντας τις 

πρώτες αναφορές στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην Ελλάδα τα πρώτα βήματα της ειδικής 

αγωγής έγιναν τη δεκαετία του ’50, όπου από τότε και έπειτα εξελίχτηκε και πέρασε από 

διάφορα στάδια που κινούνταν παράλληλα με τις στάσεις και τις αντιλήψεις της κοινωνίας 

στην κάθε εποχή (Στασινός, 2013). Καθώς, οι διάφορες φυσικές βλάβες και αναπηρίες 

έχριζαν πρωτίστως ιατρικής περίθαλψης και μελέτης, εκείνοι που προσδιόρισαν τα 

χαρακτηριστικά τους ήταν γιατροί. Η κατεύθυνση δηλαδή της όλης προσέγγισης ήταν η 

επισήμανση κυρίως των σημείων στα οποία υπολείπονταν και έπρεπε να θεραπευτούν, για να 

μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία (Μπερμπερίδη, 2016α). Η παραπάνω 

προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ταύτιση με την ανάγκη περίθαλψης, προστασίας, 

ακόμη και οίκτου. Συνήθη εκδήλωση της παραπάνω προσέγγισης ήταν και η δημιουργία 

ασύλων και ιδρυμάτων θεραπείας για άτομα με αναπηρίες. Φυσικά, η προσέγγιση αυτή έχει 

εξελιχθεί αρκετά από τότε, μάλιστα έχουν γίνει πρόοδοι στο κομμάτι της αποασυλοποίησης 

και της ενσωμάτωσης των ατόμων με διάφορες αναπηρίες σε κοινά προγράμματα με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό, γεγονός που σηματοδοτεί μια περίοδο ομαλοποίησης και παραδοχής της 

αρχής για ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ατόμων. 

Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χαρακτηρίζονται από σημαντικούς περιορισμούς, οι 

οποίοι κατ’ επέκταση επηρεάζουν το κομμάτι της κοινωνικής του συμπεριφοράς (Schalock et 

al. 2018). Γι αυτό ακριβώς τον λόγο, η κοινωνική συμπερίληψη είναι ένας σημαντικός 

στόχος για την σύγχρονη κοινωνία. Στη ζωή των ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική 

συμπερίληψη παίζει σημαντικό ρόλο αφού προσφέρει στην ποιότητα της ζωής τους 

(Simplican et al. 2015). Στην επίτευξη της κοινωνικής συμπερίληψης, καθοριστικό ρόλο 

στην ζωή των ατόμων με αναπηρία παίζει το σχολικό τους περιβάλλον και η οικογένεια.  
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Από την άλλη, το κράτος οφείλει να δίνει ίσες ευκαιρίες και να εξασφαλίζει την ισότητα 

στην προστασία των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα όσον αφορά στα κοινωνικά δικαιώματα 

και την κοινωνική συμπερίληψη (Παπαστάθης, 2007). Σε αυτό το κομμάτι της κοινωνικής 

συμπερίληψης εντάσσεται και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, η οποία μελετάται στην παρούσα 

εργασία. Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται εάν η κάρτα είναι οικεία στα άτομα με αναπηρία όσα 

στα άτομα χωρίς αναπηρία και αν τους βοηθά να ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό 

περιβάλλον. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη πάνω στο πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, γενικότερα στην ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με ΑμεΑ και στην 

έννοια της κοινωνικής συμπερίληψης. Όλη αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατίθεται 

στο κεφάλαιο της θεωρητικής θεμελίωσης της έρευνας. Ακολουθεί, η μεθοδολογία της 

ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, τα αποτελέσματά της και τα συμπεράσματα που 

απορρέουν από αυτήν, στο τελευταίο κεφάλαιο της συζήτησης. 
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1. Θεωρητική Θεμελίωση της Έρευνας 

 

1.1. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, την οποία μπορούν να 

αποκτήσουν όλοι οι νέοι, ηλικίας δεκατρία έως τριάντα (13 – 30) ετών. Ισχύει για ένα χρόνο, 

στοιχίζει δέκα (10) ευρώ και ανανεώνεται κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των τριάντα (30), ενώ 

τα οφέλη και προνόμια που παρέχει ισχύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε  τριάντα τέσσερις 

(34) ακόμη χώρες της Ευρώπης. Εκπροσωπείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό European Youth Card Association (EYCA), ο οποίος είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τριάντα εφτά (37) οργανισμούς σε τριάντα 

πέντε (35) χώρες σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι παραπάνω έχουν δεσμευτεί για την προώθηση 

της κινητικότητας και την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής περισσότερων από έξι (6) 

εκατομμύρια Ευρωπαίων νέων, κατόχων της κάρτας, στους οποίους προσφέρεται ένας 

κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από εκατό χιλιάδες (100.000) προσφορές. Το 

ανώτατο διοικητικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει δέκα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Πρόεδρο. Η EYCA ιδρύθηκε το 1987 και η έδρα της 

είναι στο Βέλγιο (Βρυξέλλες). Ο οργανισμός αυτός:  

 προωθεί την κινητικότητα των νέων, προσφέροντας στα νεαρά άτομα χαμηλότερες 

τιμές σε μεταφορές, διαμονή και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

 παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη νεολαία μέσω των πολλών διαύλων 

επικοινωνίας που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη της – εθνικοί και περιφερειακοί 

ιστότοποι, περιοδικά, newsletter, εκπτωτικοί κατάλογοι και ομάδες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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 ενθαρρύνει και προωθεί τη συμμετοχή των νέων στη διοργάνωση και προώθηση 

έργων, προγράμματα ανταλλαγών, καμπάνιες, διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις 

που έχουν ως επίκεντρο τη νεολαία (www.europeanyouthcard.gr). 

Πιο συγκεκριμένα, η EYCA διατηρεί έναν οργανισμό-μέλος σε κάθε χώρα/περιοχή 

όπου εκπροσωπείται και μπορεί να έχει διάφορες νομικές μορφές όπως: Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, ιδιωτικά ιδρύματα, κρατικούς και δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Το όραμα και ο σκοπός της EYCA είναι κάθε νέος στην Ευρώπη να είναι 

ευκίνητος και ενεργός, ενθαρρύνοντας περισσότερο νέο κόσμο να είναι κοινωνικά, 

εκπαιδευτικά, πολιτισμικά και οικονομικά δραστήριοι. Αυτό στοχεύετε να επιτευχθεί μέσω 

της εξέλιξης της ποιότητας των παροχών της Κάρτας Νέων και συνεπώς χαράζοντας μία 

καλύτερη πολιτική για τη νεολαία. Εν συντομία η πολιτική αυτή εκφράζεται από τις 

παρακάτω αρχές που διέπουν τον οργανισμό και είναι οι εξής: 

 Προσανατολισμένη στη νεολαία: δημιουργική και εφαρμόσιμη στρατηγική 

που αξιοποιεί τις γνώσεις των νέων και τους τοποθετεί στον πυρήνα όλων των 

δράσεων. 

 Συμπεριληπτική: απευθύνεται σε όλα τα νεαρά άτομα, δημιουργώντας 

ευκαιρίες για συμμετοχή σε όλα τα κοινωνικά δρώμενα, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των αποκλεισμένων ομάδων. 

 Βιώσιμη: Επενδύει στη συνεχόμενη ανάπτυξη και βελτιώνει τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, δίνοντας ευκαιρίες με σκοπό την επίτευξη μακροχρόνιου 

αντίκτυπου. 

 Υπεύθυνη: Ενεργή συμμετοχή και ευθύνη για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

οργανισμού. 
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 Καινοτομία: Ανάπτυξη νέων λύσεων και παρότρυνση των νέων για τον από 

κοινού σχεδιασμό και εφαρμογή αυτών (European Youth Card Association, 

2019). 

Ένας ακόμη στόχος του οργανισμού είναι η ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας, αλλά και της δυνατότητας απασχόλησης γενικότερα μέσα από μία 

σειρά δράσεων που κυρίως περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση σε διάφορους φορείς και 

οργανισμούς που συνεργάζονται με τη Κάρτα Νέων, εκπαιδευτικά προγράμματα 

επιχειρηματικότητας, εκπτώσεις στα δίδακτρα πολλών πανεπιστημιακών προγραμμάτων και 

άμεση συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς όπως το γραφείο της Ευρωπαϊκής 

Διασύνδεσης (Europe Direct) και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ενώ για τους νέους που 

πραγματοποιούν πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus +, αλλά και το εθελοντικό πρόγραμμα 

European Voluntary Service η Κάρτα Νέων δίνεται εντελώς δωρεάν.1 Ακόμη μία σημαντική 

δράση του οργανισμού είναι η  προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στα κοινά 

και στην πολιτική, με σκοπό την ανύψωση της φωνής της νεολαίας. Συγκεκριμένα, σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο η EYCA συνεργάζεται σε βάθος ετών με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο 

Νεολαίας (European Youth Dialogue) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (European Youth 

Forum). Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Διάλογος Νεολαίας στη Φιλανδία, το 

70% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανήκουν σε κατόχους της Κάρτας Νέων 

(European Youth Card Association, 2019). Στενή είναι και η συνεργασία της EYCA με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα για τις Ευρωεκλογές του 

2019. Επειδή στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2014 μόνο το 28% των ψηφοφόρων ήταν 

νεαροί, φέτος στήθηκε μία μεγάλη καμπάνια με τον τίτλο «This time I’m voting» στην οποία 

συμμετείχε ενεργά και η EYCA. Μέρος αυτής της καμπάνιας υπήρξε και η δωρεάν χορήγηση 

                                                             
1 Υπολογίζεται ότι εκατόν είκοσι χιλιάδες νέοι εθελοντές παρέλαβαν δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 

(European Youth Card Association, 2019, σ.12). 
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της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε πενήντα χιλιάδες νέους Ευρωπαίους και συγκεκριμένα 

πέντε χιλιάδες στην Ελλάδα.  

Ο κάθε οργανισμός – μέλος της EYCA αναπτύσσει την κάρτα και παρέχει στους 

νέους οφέλη σε τομείς όπως: πολιτισμός, μεταφορές, τουρισμός, υπηρεσίες και προϊόντα. 

Στην Ελλάδα ήδη από το 2012, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με την τεχνική και 

διοικητική στήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης επιβλέπει και 

υποστηρίζει το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης έχει αναλάβει ουσιαστικά την πρακτική αποπεράτωση του 

προγράμματος, φροντίζοντας για την εύρυθμη λειτουργία του. Ειδικότερα,  φροντίζει για:  

 την έκδοση και την παράδοση των καρτών,  

 την διατήρηση και διεύρυνση του δικτύου επιχειρήσεων, εταιρειών και φορέων που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρέχοντας έκπτωση και προσφορές στους 

δικαιούχους, 

 το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το πρόγραμμα, 

 την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram) σχετικά 

με την διάχυση και την προβολή του προγράμματος, 

 τους διαγωνισμούς, συνέδρια και δράσεις προς την δραστηριοποίηση της νεολαίας, 

 την διοικητική και οικονομική διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων που αφορούν το 

πρόγραμμα. 

Στη χώρα μας, τα ενεργά μέλη της αγγίζουν τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) και οι 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς τους τριακόσιους (300) (Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς, 2018). Οι κατηγορίες στις οποίες προσφέρονται οι εκπτώσεις και προσφορές είναι οι 

παρακάτω:  
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 Πολιτισμός & Ψυχαγωγία (κινηματογράφοι, θέατρα, μουσικές σκηνές, μουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι κ.α.),   

 Μόρφωση & Εκπαίδευση (Σχολές ξένων γλωσσών, Μαθήματα 

χορού/θεάτρου/τέχνης), 

 Υγεία & Ομορφιά (Γιατροί, ιατρικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής), 

 Αθλητισμός (Γυμναστήρια, Προγράμματα εκμάθησης σπορ), 

 Φαγητό & Ποτό (Καφετέριες, Εστιατόρια), 

 Τουρισμός (Ξενοδοχεία, Hostel, Camping), 

 Υπηρεσίες (Ασφάλειες/Τράπεζα, Τηλεφωνία/Διαδίκτυο, Λογιστικά, 

Ενοικίαση/Πώληση ακινήτων), 

 Καταστήματα (Βιβλιοπωλεία, Μόδα, Οπτικά), 

 Ταξίδια & Μεταφορές (Λεωφορεία, Τρένα, Πλοία, Ταξιδιωτικά γραφεία).  

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και φορείς μπορούν να ωφεληθούν από την 

προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους στα μέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, μέσα 

από: (α) στοχευμένη προβολή στο νεανικό κοινό μέσα από τους δύο επίσημους 

διαδικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (ελληνικό και ευρωπαϊκό), (β)  

προβολή μέσα από τη σελίδα της Κάρτας στο Facebook «European Υouth Card Greece» που 

αριθμεί πάνω από 26.000 μέλη, (γ)  ενημέρωση των σαράντα εννιά (49.000) φίλων του 

προγράμματος για τις εκπτώσεις που παρέχουν οι συνεργάτες μας, μέσω των μηνιαίων 

newsletters, (δ)  ειδική σήμανση στην είσοδό τους, που τους πιστοποιεί ως Συνεργάτες του 

προγράμματος, (ε)  συμμετοχή στο μοναδικό δίκτυο επιχειρήσεων που απευθύνεται στους 

νέους.  
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Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων γίνεται με τους εξής τρόπους:  

 ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 

(www.europeanyouthcard.gr), πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας 

και ταχυδρόμηση σε οποιαδήποτε διεύθυνση εντός Ελλάδος,   

 Αυτοπροσώπως αίτηση, πληρωμή (σε μηχάνημα POS ή κατάθεση σε τράπεζα) και 

επιτόπου παραλαβή της κάρτας είτε στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας είτε στο 

παράρτημα της Θεσσαλονίκης. 

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι πως η Κάρτα Νέων εκδίδεται για Άτομα με 

Αναπηρίες (ΑμεΑ) με μειωμένο κόστος, στα δύο (2) ευρώ. Ουσιαστικά, ο κάτοχος της 

κάρτας καταβάλλοντας ένα συμβολικό κόστος, επωφελείται από τις παρεχόμενες εκπτώσεις 

που δίνουν πάνω από τριακόσιες (300) επιχειρήσεις και φορείς στο εσωτερικό και 

ταυτόχρονα μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, συνέδρια, σεμινάρια και δημοφιλείς 

νεανικές δράσεις. Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για την Ελλάδα, ενώ και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό οργανώνουν δράσεις ή κυρίως 

προσανατολίζουν πολλές εκπτώσεις και προσφορές σε υπηρεσίες που αφορούν άτομα με 

αναπηρίες όπως τα κέντρα φυσιοθεραπειών κ.α. Παράλληλα, πρόκειται για ένα εργαλείο 

επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων. Οι προτεραιότητες 

του προγράμματος συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις:  

 Νέες καμπάνιες προώθησης,  

 Συνεργασία με δημοφιλείς στο νεανικό κοινό επιχειρήσεις,  

 Ηλεκτρονικές Εφαρμογές μέσω Mobile App,  

 Νέα ηλεκτρονική ιστοσελίδα,  

 Ηλεκτρονικές φόρμες αξιολόγησης και  

http://www.europeanyouthcard.gr/
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 Σύνδεση με νεανικές υπηρεσίες.  

Η σπουδαιότητα του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της ειδικής 

μειωμένης τιμής που προσφέρει για τα άτομα με Αναπηρία, διαφαίνεται και από το γεγονός 

πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις διάφορες συμβάσεις για τα δικαιώματα ατόμων με 

Αναπηρία που έχει προσυπογράψει, θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες που συμβαδίζουν 

απόλυτα με τους σκοπούς και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (Γενική 

Γραμματεία Νέων, 2018). Τομείς που πλαισιώνουν και το σύνολο των προνομίων, 

εκπτώσεων και προσφορών που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και διαμορφώνει το 

πλαίσιο στο οποίο γεννιέται το ερώτημα σχετικά με το αν το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει και 

σε πρακτικό επίπεδο στην κοινωνική συμπερίληψη των Ατόμων με Αναπηρία.  

1.2.  Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες 
 

Σύμφωνα και με την επίσημη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναπηρία είναι 

θέμα που άπτεται των δικαιωμάτων του ατόμου και όχι της διακριτικής μεταχείρισης.  Πιο 

συγκεκριμένα και αν ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία της ενωμένης Ευρώπης, ήδη από τη 

δεκαετία του ’70  η καταγραφή περισσότερων από δέκα (10) εκατομμυρίων μειονεκτούντων 

από σωματική ή πνευματική άποψη, ανθρώπων οδηγεί στον σχεδιασμό και έπειτα εφαρμογή 

ενός προγράμματος κοινωνικής δράσης για την απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων 

στην ελεύθερη οικονομία" (Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1981). Μέρος 

αυτού του προγράμματος υπήρξε η απόφαση του Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου l974 που "περί 

καταρτίσεως του πρώτου προγράμματος κοινοτικής δράσεως για την επαγγελματική 

επαναπροσαρμογή των μειονεκτούντων ατόμων" (Τσιάτης, 2002), γεγονός που σηματοδοτεί 

το πρώτο πρόγραμμα αποκλειστικά για άτομα με Αναπηρίες. Πολύ αργότερα και αφού η 

Ελλάδα έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζεται μέσα από τη διακήρυξη 

SUNDBERG της εβδόμης (7ης) Νοεμβρίου 1981 στη Μάλαγα της Ισπανίας η αναγκαιότητα 
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να εφαρμοστούς οι αποφάσεις και οι εισηγήσεις που έχουν παρθεί από το πρόγραμμα δράσης 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε για το Διεθνές έτος Αναπήρων.2 Οι αποφάσεις 

αυτές αφορούν κυρίως την απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων στην Κοινότητα, την 

εξάλειψη των διακρίσεων, την ενθάρρυνση των θετικών ενεργειών υπέρ των ατόμων με 

Αναπηρίες. Από το 1996 και έπειτα αλλάζει η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στοχεύοντας κυρίως στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Ενδεικτικό αυτής της νέας 

κοινωνικής πολιτικής είναι το ψήφισμα που ενέκριναν οι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων των 

τότε κρατών μελών κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών της 20ης  

Δεκεμβρίου 1996 που προβλέπει την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες, ιδιαίτερα κατά 

την κοινωνική τους ζωή. Τη πρώτη (1η ) Μαΐου του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται 

και με την προσθήκη δέκα (10) νέων μελών στους κόλπους της, συμπληρώνοντας συνολικά 

τα είκοσι πέντε κράτη – μέλη.3 Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης των 

εικοσιπέντε, ως το «Σύνταγμα της Ευρώπης» κάνει λόγο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με 

τις παρακάτω αναφορές.4 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρίνονται καίριες οι προσπάθειες που γίνονται στους παρακάτω 

τομείς: 

(α) προσβασιμότητα, αγαθά και υπηρεσίες προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία και 

προώθηση της αγοράς υποβοηθητικών συσκευών. 

(β) συμμετοχή, διασφάλιση για τα άτομα με αναπηρία όλων των οφελών που απορρέουν από 

την ιθαγένεια της ΕΕ, άρση των εμποδίων για ίση συμμετοχή στη δημόσια ζωή και στις 

                                                             
2 Η Ε΄ Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 από την ΕΟΚ. 
3 Οι χώρες αυτές είναι : Η Κύπρος , η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία , η Σλοβενία , η Σλοβακία , η Εσθονία , η 
Λιθουανία , η Λετονία και η Μάλτα. 
4 Υπεγράφη από τους αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών μελών στη Ρώμη , στις είκοσι εννιά (29) 
Οκτωβρίου 2004 . Ειδ. Έκδοση εφημ. Ελευθ. Τύπος , Μάρτιος 2005 , με την ευγενή χορηγία της Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος. 
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δραστηριότητες αναψυχής και προώθηση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε τοπικό 

επίπεδο. 

(γ) ισότητα, καταπολέμηση των διακρίσεων που οφείλονται στην αναπηρία και προώθηση 

ίσων ευκαιριών. 

(δ) απασχόληση, σημαντική αύξηση του ποσοστού των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται 

στην ανοικτή αγορά εργασίας. Τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν το ένα έκτο του 

συνολικού ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, αλλά το ποσοστό απασχόλησής τους είναι 

συγκριτικά χαμηλό. 

(ε)  εκπαίδευση και κατάρτιση, προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της δια 

βίου μάθησης για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία. Η ίση πρόσβαση στην ποιοτική 

εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει αρκετές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που 

απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία, όπως, μεταξύ άλλων, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, καθώς και η συγκρότηση μιας ειδικής 

ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία. 

(στ) κοινωνική Προστασία, προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής, καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

(ζ) υγεία, προώθηση της ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και συναφείς δομές. 

 (η) εξωτερική δράση, προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική 

διεύρυνσης της ΕΕ και στα διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα. 

Συνολικά, η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζεται μέσα από μια 

σειρά χρηματοδοτήσεων ύψους τριάντα εκατομμυρίων ευρώ, σε τομείς πληροφόρησης, 

http://www.european-agency.org/
http://www.european-agency.org/
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ανταλλαγής εμπειριών, πειραματικών εφαρμογών, ενημερωτικών συναντήσεων κ.α. (Riddell 

& Carmichael, 2019). Ενώ οι αξίες που διέπουν την Ένωση είναι αυτές του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 

δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και εκείνων των 

μειονοτήτων. Πρόκειται για αξίες κοινές στις κοινωνίες των κρατών μελών, κοινωνιών που 

χαρακτηρίζονται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη 

δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σχετικά με όλα 

τα παραπάνω που αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφεται 

αναλυτικότερα η έννοια της ισότητας ως «Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, 

φυλής, χρώματος, εθνότητας, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.5 Στο 

κομμάτι της «Κοινωνικής Πολιτικής» αναφέρεται πως η «Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας 

συνείδηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων έχουν ως στόχο την κοινωνική 

προστασία και την καταπολέμηση του αποκλεισμού».6 

1.3. Κοινωνική Συμπερίληψη Ατόμων με Αναπηρία: Εννοιολογική 

προσέγγιση  

Η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα είναι πρωταρχικής αξίας 

και στόχος της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής. Η κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με 

αναπηρία αφορά την βελτίωση του τρόπου ζωής των ατόμων αυτών και  περιλαμβάνει 

βιώματα και εμπειρίες της καθημερινότητας (Simplican et al., 2015). Είναι γεγονός, ότι 

ακόμα και στις μέρες μας,  η έννοια της κοινωνικής συμπερίληψης παραμένει ασαφής. Ίσως 

η ασάφεια αυτή να  προέρχεται από την πληθώρα ορισμών για την κοινωνική συμπερίληψη 

όπου μπορεί να την συγχέει με την κοινωνική ένταξη, το κοινωνικό δίκτυο, ή τη συμμετοχή 

της κοινωνίας (Simplican et al., 2015). Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει 

                                                             
5 Μέρος ΙΙ , Τίτλος ΙΙΙ, άρθρο ΙΙ -81, Απαγόρευση διακρίσεων, το Σύνταγμα της Ευρώπης . 
6 Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 2, Κοινωνική Πολιτική, άρθρο ΙΙΙ-209 κ άρθρο ΙΙΙ-210 παρ. 1ι , το Σύνταγμα 
της Ευρώπης. 

https://scholar.google.gr/citations?user=DqslvY8AAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=jV_OuKMAAAAJ&hl=en&oi=sra
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διαχωρισμός δύο εννοιών που συχνά στην ελληνική βιβλιογραφία θεωρούνται ταυτόσημες, 

της «ένταξης» και της «συμπερίληψης» (Τσιναρέλης, 2011 στο Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Όσον αφορά την ένταξη, υποδηλώνεται η ομαλοποίηση του κοινωνικού συνόλου με την 

ενσωμάτωση του διαφορετικού στα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης ομάδας.7 Ειδικότερα με 

την ένταξη ο άνθρωπος τοποθετείται ανάμεσα σε άλλους, καταφέρνει όμως να διατηρήσει τα 

χαρακτηριστικά του, τα οποία αλληλοεπιδρούν με εκείνα του συνόλου και εξελίσσονται 

(Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). Αντίθετα, με τον όρο κοινωνική συμπερίληψη, εν συντομία και όπως 

αναφέρθηκε και πρωτύτερα, αναφερόμαστε στην τοποθέτηση ενός ατόμου με κάποια 

αναπηρία στην κοινωνία και την ενεργή του συμμετοχή στους θεσμούς της εκπαίδευσης, της 

αγοράς εργασίας, στη δημοκρατική διαδικασία και στην ανάπτυξη των αστικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων και στην πρόσβασή τους στις κρατικές υπηρεσίες και παροχές. Η 

συμπερίληψη οφείλει να υπάρχει για να επιτρέπει στις φωνές όλων των ανθρώπων να 

ακούγονται (Clark et all., 1997). Μάλιστα και από τη γλωσσολογική προσέγγιση των δύο 

όρων προκύπτει το ίδιο συμπέρασμα, καθώς σύμφωνα και με το νέο λεξικό της Ελληνικής 

Γλώσσας (Τεγόπουλος & Φυτράκης, σ. 250), το ρήμα «εντάσσω» ορίζεται ως «τοποθετώ 

ανάμεσα σε άλλους», ενώ το «ενσωματώνω» ως «ενώνω κάτι με άλλο σε ένα σώμα». Η 

εννοιολογική αυτή διάσταση παρατηρείται και στη ξένη βιβλιογραφία. Στην Αγγλία 

αντίστοιχα του όρου συμπερίληψη χρησιμοποιείται ο όρος «inclusion», ενώ η ένταξη 

αναφέρεται ως «integration» και η ενσωμάτωση στις Η.Π.Α. ως «mainstreaming» 

(Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Η κοινωνική συμπερίληψη προάγει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι άνθρωποι 

ανήκουν σε μια ομάδα κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον ορισμό της ανοιχτής προς όλους 

κοινωνία (Almeidaa et al. 2016). Άλλη έρευνα, αναφέρεται  στην κοινωνική συμπερίληψη ως 

                                                             
7 Η έννοια της ένταξης πρωτοεμφανίστηκε το 1975 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το εκπαιδευτικό 

νομοσχέδιο, Education for All Handicapped Children Act (EAHCA) που προώθησε  την δωρεάν και κατάλληλη 

δημόσια εκπαίδευση για όλους τους  
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μια διαδικασία μέσω της οποία ένα άτομο διατηρεί τις γεμάτες ουσία διαπροσωπικές σχέσεις 

με τους συνομηλίκους τους και τα μέλη της κοινότητάς τους. Σε κάθε είδους σχέση που 

αποτελεί και την βάση της κοινωνικής συμπερίληψης, η αμοιβαιότητα παίζει σπουδαίο ρόλο. 

Η αποτυχία διατήρησης της αμοιβαιότητας στις κοινωνικές σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε 

απόσταση απόψεων και διακοπή σχέσεων (Wong et al., 2011). Για να λειτουργήσει σωστά η 

κοινωνική συμπερίληψη απαιτείται ο συνδυασμός ποικίλων κοινωνικών οργανισμών και 

ατόμων (ομάδες, κουλτούρες, έθνη) ώστε το άτομο με αναπηρίες να μπορεί να συμμετέχει σε 

μια ευρεία κλίμακα κοινωνικών σχέσεων (Granerud, 2008).  Η κοινωνική συμπερίληψη είναι 

ο πυρήνας της συμπερίληψης σε μια κοινότητα και αναφέρεται στο βαθμό με τον οποίο το 

κοινωνικό δίκτυο ενός ατόμου αντανακλά τους αντίστοιχους ρόλους, όπως για παράδειγμα 

φίλος, μέλος οικογενείας, συνεργάτης και κατ’ επέκταση με ποιον τρόπο ένα άτομο με 

αναπηρία βιώνει την αμοιβαιότητα στις κοινωνικές του σχέσεις (Wong et al. 2011). Τέλος, 

είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι  τα άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία βιώνουν την 

εμπειρία του “στίγματος” , αυτό έχει ως φυσικό ακόλουθο την μείωση της συμμετοχής στις 

κοινωνικές ομάδες και κατ’ επέκταση,  της  μη επίτευξης της κοινωνικής συμπερίληψή τους 

(Wong et al., 2011). 

Η νέα αυτή πεποίθηση εισχώρησε και στην εκπαίδευση, προωθώντας μία 

πολυδιάστατη οπτική για το σχολείο, το οποίο ενώ δεν απορρίπτει την ιατρική φύση του 

κάθε προβλήματος, προσπαθεί με διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους να καταστείλει τις 

οποιεσδήποτε διακρίσεις. Έτσι, το μοντέλο της συμπερίληψης υποστηρίζει την πλήρη 

συνεκπαίδευση όλων των παιδιών στο γενικό σχολείο έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή 

ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων τους (Μπερμπερίδη, 2016). Η 

συμμετοχή τους στο σχολείο βοηθά στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων ενός ατόμου 

με αναπηρία (Selanikyo et al. 2017). Για την απόκτηση και την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών με νοητική αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον πρέπει να παρέχεται 
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βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς (Griffin & Papay, 2017). Επιπλέον, ένα ισχυρός 

παράγοντας που συμβάλλει στην επίτευξη της κοινωνικής συμπερίληψης είναι η οικογένεια 

του ατόμου με νοητική αναπηρία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

νοητική αναπηρία είναι αυτά που έχουν και άμεση σχέση με τους γονείς τους. Σ’ αυτά τα 

χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού και το επίπεδο 

δυσκολιών στην συμπεριφορά του. Συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην κοινωνική 

συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες μέσω του οικογενειακού πλαισίου, καθώς ο συνδυασμός 

ύπαρξης  αναπηρίας και ενεργής κοινωνικής συμμετοχής φέρει θετικά αποτελέσματα στο 

ίδιο το άτομο, καθώς και μια λειτουργική και πιο ποιοτική ζωή (Selanikyo et al. 2017) . 

Άπτεται στο δικαίωμα κάθε παιδιού να είναι μέλος της κοινωνίας και να του παρέχουν 

κατάλληλη πρόσβαση και δυνατότητα για εμπειρίες που μπορούν να ανταποκριθούν στη 

διαφορετικότητα κάθε ατόμου. Καθώς και την διαρκή αμφισβήτηση των ήδη 

εγκατεστημένων πρακτικών ώστε να διασφαλίζονται οφέλη για όλους. 

Η συμπεριληπτική πρακτική, ωστόσο, εφαρμόζεται με μεγάλη δυσκολία και αυτό 

εξαιτίας πολλών παραγόντων: οξυμένες ανάγκες, ένδεια πόρων, αδυναμία των πολιτικών, 

εκπαιδευτικών φορέων να διαχειριστούν, να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν τη ενεργή 

συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχουν αντικρουόμενες ατζέντες όπου οι 

Κυβερνήσεις απαιτούν μετρήσεις επιτυχίας χωρίς να υπολογίζουν το περιβάλλον/κοινωνία. 

Συνακόλουθα, το ίδιο συμβαίνει και στο σχολείο, όπου η συμπερίληψη αφορά ζητήματα 

φυλής, φύλου, φτώχειας, εθνικότητας, πίστης, εκπαιδευτικού μειονεκτήματος, ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας, αναπηρίας κ.ά. Εξάλλου, η «συμπεριληπτική 

εκπαίδευση» αποτελεί ουσιαστικά το μέσο και όχι αυτοσκοπό, για να επιτευχθεί μία 

συμπεριληπτική κοινωνία (Σιώζιου, 2008). Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της συμπερίληψης 

όπως περιγράφηκε και παραπάνω, εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 σαν μια νέα 

φιλοσοφία (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). Φυσικά, η συμπερίληψη εμπεριέχει την 
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φοίτηση των μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

και ανάλογα με το κλινικό τους προφίλ να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες 

διδασκαλίας:  

 στη γενική τάξη,  

 στη γενική τάξη υποστηριζόμενα από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης,  

 στο τμήμα ένταξης που λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο,  

 σε ειδικό νηπιαγωγείο ή δημοτικό, σε παραρτήματα σχολείων που βρίσκονται σε 

νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κτλ.  

 με κατ’ οίκον διδασκαλία (Παπάνης, Γιαβρίμης, & Βίκη, 2009).8 

Η ενσωμάτωση στο σχολείο αναφέρεται στην παρουσία παιδιών με αναπηρίες στο 

γενικό σχολείο και στη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, 

όπου για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο η 

οργανωτική δομή και η εκπαιδευτική πράξη (Πιλάτη, 2012). Μάλιστα, η ίδρυση στα γενικά 

σχολεία των πρώτων εφτά Ειδικών Τάξεων στην ελληνική πραγματικότητα 

πραγματοποιήθηκε το έτος 1983-84 με την θέσπιση της ειδικής αγωγής (Προεδρικό 

Διάταγμα 603/82 και άρθρο 1). Καθώς το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, 

η προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης της διαφορετικότητας αποτελεί καθημερινότητα 

που καλείται να αντιμετωπιστεί με βάση την συμπερίληψη. Ουσιαστικά δηλαδή, πρόκειται 

για την ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής ενός παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία και 

στις άλλες εκφάνσεις της σχολικής ζωής, με απαιτήσεις όμως που συνάδουν των 

δυνατοτήτων του (Μιχαηλίδης, 2009).  Όπως γίνεται κατανοητό, η συμπερίληψη δεν αφορά 

μόνο τη σχολική ζωή, αλλά και το υπόλοιπο φάσμα της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής 

                                                             
8 Την ευθύνη για την κατάταξη των μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κατάλληλη σχολική 

δομή έχουν τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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των ατόμων με αναπηρίες. Κατ' επέκταση, η συμπερίληψη αποτελεί βασικό κεφάλαιο της 

κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης ατόμων και ομάδων και συγχρόνως κεντρική 

συνιστώσα στο όραμα μιας βιώσιμης και αειφόρου κοινωνίας, υπό τη διάσταση της άρσης 

του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και εν γένει της αποϊδρυματοποίησης. 

Ειδικότερα, η βιωσιμότητα ως πολιτισμική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

σεβασμό της διαφορετικότητας και ως εκ τούτου με την συμπερίληψη. 

Εστιάζοντας στις απόψεις ατόμων με αναπηρίες θα μελετηθεί κατά πόσο τα οφέλη και 

τα προνόμια που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθούν στην επίλυση των 

δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί στην καθημερινότητά τους και τους 

βοηθά να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο. Ενώ, ταυτόχρονα η μελέτη των απόψεων ατόμων 

χωρίς κάποια αναπηρία σχετικά με την συμβολή της Κάρτας Νέων στη ζωή των ΑμεΑ 

πρόκειται να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο και το βαθμό κατανόησης και 

αποδοχής των ΑμεΑ. Σε ένα πλουραλιστικό κράτος προτάσσεται η συμπερίληψη, η οποία 

αναγνωρίζει την ισότητα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα τονίζοντας την 

έννοια της κοινωνίας ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των μελών της.  

1.4. Κοινωνική ενσωμάτωση ΑμεΑ 

Η κοινωνική ενσωμάτωση ορίζεται ως ενότητα και ομοιογένεια ενός κοινωνικού 

συστήματος, που δημιουργείται με την ένταξη και την αποδοχή κάποιων ανθρώπων στο 

συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα. (Ferrara, 1989). Ταυτόχρονα απαιτείται καθορισμός των 

θέσεων των θεσμών που τον απαρτίζουν, καθώς και χαρακτηρισμός των σχέσεων μεταξύ 

τους, ώστε να υπάρχει σαφήνεια στις  αντιλήψεις που εμποδίζουν τη δημιουργία αντιθέσεων 

και συγκρούσεων. Η ενσωμάτωση μιας ομάδας ανθρώπων έχει επιτευχθεί, εφόσον έχουν 

καθορισθεί οι θέσεις τόσο στην κάθετη διάσταση της κοινωνίας (δηλαδή, στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση), όσο και στην οριζόντια διάσταση (δηλαδή, στους ρόλους του συστήματος 

στην κατανομή της εργασίας). Η ορθή έννοια της ενσωμάτωσης και ο καθορισμός της 
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λειτουργίας της ομάδας αυτής έχει γίνει αποδεκτός από τα ίδια τα άτομα, καθώς και από τα 

άλλα μέλη του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι μια κοινωνία ενσωματώνει κάποια άτομα, 

εφόσον υπάρχει μια γενικότερη αποδοχή γι’ αυτούς τους ανθρώπους (Diamond et al. 1997). 

Η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία είναι μία πολύπλευρη διαδικασία και 

απαιτεί παιδεία, χρόνος και πολιτικές πρακτικές. Οι πολιτικές για τα άτομα µε αναπηρίες 

είναι πολύμορφες και πολυποίκιλες. Υλοποιούνται πολλές δράσεις σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνικής ζωής, όπως η επαγγελματική απασχόληση, τα ειδικά επιδόματα, η εκπαίδευση 

κ.α. Οι παραπάνω πολιτικές έχουν στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού των 

ατόμων με αναπηρίες. 

Η πλειονότητα των εμπειρικών μελετών που έχουν γίνει στην χώρα μας 

καταδεικνύουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού παρατηρούνται στα 

άτομα µε χρόνια προβλήματα υγείας και αναπηρίες (Καραγιάννη, 2008). Μάλιστα, η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος μελέτησε το εργατικό δυναμικό με στόχο τη διερεύνηση 

αυτού του φαινομένου και την ανάδειξη της παθογένειάς του. Στην έρευνα συμμετείχαν 

άτομα µε προβλήματα υγείας ή αναπηρία κατά το Β' Τρίμηνο του έτους 2002. Το δείγμα της 

έρευνας ήταν 77.451 άτομα, τα οποία ήταν µέλη των 30.057 νοικοκυριών της έρευνας για το 

εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα µε τα άτομα µε αναπηρίες και προβλήματα υγείας η 

σημαντικότερη βοήθεια που μπορεί να τους παρασχεθεί στο χώρο εργασίας είναι η 

υποστήριξη και η κατανόηση από τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους. Το γεγονός 

αυτό τονίζει την αξία της ενσυναίσθησης και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. 

Άλλη έρευνα που έγινε σε υπηρεσίες και φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής 

κοινωνικής πολιτικής στην περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, 

αναγνωρίζει τη σημασίας του ρόλου των κοινωνικών παραγόντων, την αποδοχή δηλαδή. 

Αναλύοντας τις απόψεις των εργαζομένων για τα άτομα με αναπηρία, φάνηκε ότι μεγάλο 

ποσοστό  αυτών πιστεύει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν τη δυνατότητα να 
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ανταποκριθούν στο θεσμό του γάμου και να αποκτήσουν οικογένεια. Παρατηρώντας τα 

αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι του δείγματός, αμφιταλαντεύονται 

αναφορικά με τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Το 67,9% υιοθετεί την άποψη ότι η 

αναπηρία συνεπάγεται με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, δεν αποτελεί πρόβλημα, ανικανότητα 

ή/και ασθένεια και κατά συνέπεια, το άτομο με αναπηρία δεν είναι ένα αδύναμο και ανίκανο 

άτομο. Το 63% των ερωτηθέντων δεν παύει να είναι «Εν μέρει Σύμφωνο» με την άποψη ότι 

τα άτομα με αναπηρία «εξαρτώνται και χρειάζονται τη βοήθεια άλλων» (Τριδήμα, 2007). 

Σε άλλη έρευνα που έγινε το δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) με τη χρήση 

ερωτηματολογίων, συμπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των ΑμεΑ αντιμετωπίζουν οικονομικά 

προβλήματα καθώς μόνο το 30% των ερωτηθέντων εργάζεται. Ενώ, όσον αφορά το επίδομα 

που προσφέρει το κράτος σημειώθηκε ότι δεν είναι αρκετό για τα καθημερινά έξοδα που 

μπορεί να έχει ένα ΑμεΑ. Τέλος το 75% των ΑμεΑ πιστεύει ότι η στάση τόσο της πολιτείας 

όσο και τις εκκλησίας δεν είναι οι ανάλογοι επίσης ζητούν από την πολιτεία να τους 

παρέχονται περισσότερα κίνητρα αλλά και ίσες ευκαιρίες για εύρεση εργασίας για την ομαλή 

ένταξη τους στην κοινωνία (Καραβαγγέλη, 2015). 

Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την κοινωνική συμπερίληψη των 

ατόμων με αναπηρίες. Η παρούσα έρευνα όμως στοχεύει στην ανάδειξη της σημαντικότητας 

της κοινωνικής συμπερίληψης και στην καταγραφή των αντιλήψεων των ατόμων με 

αναπηρίες και χωρίς αναπηρίες, για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Αυτή, ως ένα διαδεδομένο 

μέσο παροχής προσφορών για τους νέους, μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην κοινωνική 

συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες καθώς διευκολύνει σε οικονομικό επίπεδο, την 

συμμετοχή τους σε πλήθος δραστηριοτήτων. Υπολογίζεται ότι έξι εκατομμύρια νέοι κάθε 

χρόνο επιλέγουν να εκδώσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, γεγονός που πιστοποιεί την 

ευρεία χρήση της. Το ποσοστό ατόμων με αναπηρία που τη χρησιμοποιούν όμως είναι 

σημαντικά χαμηλότερο. Γι’ αυτό κρίνεται επιτακτική η προβολή των προνομίων που παρέχει 
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σε άτομα με αναπηρίες, αλλά και η μελέτη σχετικά με τις απόψεις των ίδιων των κατόχων 

και του προσήματος, με το οποίο χαρακτηρίζουν τη συμβολή της Κάρτας στην κοινωνική 

συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες. Πολύ σημαντικό το γεγονός πως μέσα από την έρευνα 

αυτή, δίνεται η ευκαιρία να διερευνήσουμε και τις απόψεις των νέων χωρίς αναπηρίες 

σχετικά με το προαναφερθέν ζήτημα. Επιπροσθέτως, η έλλειψη πρωτύτερης έρευνας πάνω 

στο κομμάτι αυτό, χαρακτηρίζει την παρούσα μελέτη και τα αποτελέσματά της με υψηλό 

βαθμό πρωτοτυπίας. Ενώ πριν ξεδιπλωθεί η μεθοδολογία της έρευνας και σύμφωνα με την 

ανασκόπηση σε προηγούμενες έρευνες, προκύπτουν κάποια ερευνητικές υποθέσεις και 

ερωτήματα τα οποία παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο.  

1.5  Σκοπός της έρευνας και διερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ένα 

πρόγραμμα όπως η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων συμβάλλει στην κοινωνική συμπερίληψη των 

ατόμων με αναπηρίες και αμβλύνει τον κοινωνικό τους στιγματισμό. Αρχικά θα μελετηθεί η 

ενημέρωση των κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σχετικά με τα προνόμια και τα 

οφέλη που παρέχονται από το πρόγραμμα. Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί η συμβολή του 

προγράμματος στην κοινωνική συμπερίληψη των Ατόμων με Αναπηρίες.  

Με βάση τον ανώτερο σκοπό προκύπτουν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα; 

1) Ποιες είναι οι γνώσεις των κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (με αναπηρίες και 

χωρίς) για τα οφέλη και τα προνόμια που προσφέρει; 

2) Ποια είναι η άποψη των νεαρών κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων χωρίς αναπηρίες 

για την συμβολή του προγράμματος αυτού στην κοινωνική συμπερίληψη των Ατόμων με 

Αναπηρίες.  
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3) Ποια είναι η άποψη των νεαρών κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με αναπηρίες για 

την κοινωνική τους συμπερίληψη αφού απόκτησαν την Κάρτα. 

4) Σε ποιους τομείς συγκεντρώνονται τα περισσότερα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες 

(μεταφορικά μέσα, εκπαίδευση, τουρισμός, ψυχαγωγία κ.α.); 

5) Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις απόψεις συμμετεχόντων χωρίς αναπηρίες και με 

αναπηρίες όσον αφορά τους λόγους που επέλεξαν την χρήση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, την 

συχνότητα χρήσης της κάρτας, τα οφέλη που λαμβάνουν, την κοινωνική συμπερίληψη και 

την προθυμία για ανανέωση; 

6)Υπάρχουν διαφοροποιήσεις  στις  απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά τους λόγους 

που επέλεξαν την χρήση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, την συχνότητα χρήσης της κάρτας, τα 

οφέλη που λαμβάνουν, την κοινωνική συμπερίληψη και την προθυμία για ανανέωση ως προς 

τα δημογραφικά στοιχεία; 
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2. Μεθοδολογία της Έρευνας 

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 

Η παρούσα έρευνα είναι πρωτογενής ποσοτική και περιγραφική με χρήση 

ερωτηματολογίου. Οι ποσοτικές έρευνες έχουν μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορούν να 

αποθηκεύσουν μεγάλο όγκο πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα τα οποία 

μετατρέπονται σε δεδομένα και αξιοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία 

είναι αντικειμενικά και δεν υπόκεινται στην υποκειμενική κρίση του ερευνητή (Cohen & 

Manion & Morrison, 2007). Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου υποθέσεων και 

γενίκευσης των συμπερασμάτων εφόσον το δείγμα είναι σωστά επιλεγμένο (Creswell, 2013) 

δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (Φαρμάκης,2017). Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί, ότι πραγματοποιήθηκε προ δειγματοληψία, με σκοπό την πιλοτική 

δοκιμή του ερευνητικού εργαλείου ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία διόρθωσης, 

κατανόησης και τυχόν αλλαγής των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, μόλις συντάχθηκε το 

ερωτηματολόγιο, δόθηκε προς συμπλήρωση στα άτομα που επισκέπτονταν το γραφείο για 

την έκδοση της Κάρτας. Έτσι, ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου στο 5% του δείγματος, δηλαδή σε έξι κατόχους της Κάρτας, τρεις με 

αναπηρία και τρεις χωρίς. Με αυτό το τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να διαπιστωθούν κάποιες 

βασικές εντυπώσεις που προκάλεσε το ερωτηματολόγιο (θετικές ή αρνητικές), αλλά και να 

διαπιστωθεί πως η σειρά των ερωτήσεων είναι σωστή, ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου είναι λογικός και πως δεν υπάρχουν δυσνόητες ερωτήσεις ή έννοιες. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του προελέγχου δίνουν μια εικόνα του είδους των 

απαντήσεων που αναμένονταν σε ορισμένες ερωτήσεις. Τέλος, έγινε εξέταση των 

αποτελεσμάτων της παραπάνω δοκιμής, από άποψη ευχέρειας ταξινόμησης και ποιότητας 

των συγκεντρωμένων πληροφοριών. 
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2.2 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκατό είκοσι (120) ερωτώμενους, εξήντα (60) 

για κάθε ομάδα (άτομα χωρίς αναπηρίες / άτομα με αναπηρίες). Τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού που θα μελετηθούν σκιαγραφούν τις γνώσεις, στάσεις και απόψεις των ομάδων 

αυτών στο υπό διερεύνηση θέμα Η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχτηκε ήταν η 

δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling), καθώς ήταν εύκολη η πρόσβαση στο 

πληθυσμό εφόσον επισκέπτονται καθημερινά το γραφείο της Κάρτας Νέων, αλλά και 

ουσιαστικά τα στοιχεία του δείγματος επιλέχτηκαν αριθμητικά για να υπάρχει ίσος 

πληθυσμός ατόμων με αναπηρίες και χωρίς, το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος δηλαδή 

σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. 

Στον Πίνακα ένα (1) παρατηρούμε πως το 70% των ερωτηθέντων χωρίς αναπηρία 

είναι γυναίκες, ενώ το 30% είναι άνδρες. Αντίστοιχα, το 60% των ερωτηθέντων με κάποια 

αναπηρία είναι γυναίκες κα το υπόλοιπο 40% καταλαμβάνουν οι άνδρες. 

Ακολουθεί η οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων, όπου το 91.7% των 

ερωτηθέντων χωρίς αναπηρίες είναι ανύπαντροι, το 5% καταλαμβάνουν οι παντρεμένοι και 

οι διαζευγμένοι αγγίζουν το 3.3%. Αναφορικά με τους ερωτηθέντες που κατατάσσονται στη 

κατηγορία ΑμεΑ, το 85% είναι ανύπαντροι, το 11.7% αγγίζουν οι παντρεμένοι και το 

υπόλοιπο 3.3% ανήκει στους διαζευγμένους.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία ανήκουν οι 

ερωτηθέντες. Το 46.7% των ερωτηθέντων χωρίς αναπηρίες αποτελείται από φοιτητές, το 

18.3% αγγίζουν οι άνεργοι, το 15% καταλαμβάνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όσοι είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες ή δημόσιοι υπάλληλοι φτάνουν το 10% και το 8.3% αντίστοιχα, 

ενώ το υπόλοιπο 1.7% ανήκει στους μαθητές. Επίσης, οι φοιτητές και άνεργοι ερωτηθέντες 

με αναπηρία καταλαμβάνουν το 36.7% και το 30% σε αντιστοιχία, το 15% αγγίζουν οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι με τους δημόσιους υπαλλήλους να ακολουθούν σε ποσοστό της τάξεως 
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του 13.3%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αγγίζουν το 3.3% και τέλος, μόλις το 1.7% 

αντιπροσωπεύουν οι μαθητές. 

Αναφορικά με τις αναπηρίες των ερωτηθέντων ΑμεΑ, παρατηρούμε πως κινητικά 

προβλήματα παρουσιάζει το 27.1% των ερωτηθέντων, το 13.6% αγγίζουν τα προβλήματα 

ακοής και όρασης, το 10.2% εμφανίζει καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, ενώ οι νευρολογικές 

παθήσεις, ο αυτισμός και τα αυτοάνοσα νοσήματα καταλαμβάνουν από 6.8% το καθένα. Από 

μεσογειακή αναιμία πάσχει το 5.1% των ερωτηθέντων, ενώ η μυϊκή ατροφία, η αιμορροφιλία 

και η σκλήρυνση κατά πλάκας αγγίζουν από 3.4% η κάθε μία. Τέλος, η απάντηση «Άλλο» 

καταλαμβάνει το 13.6% και αποτελείται από απαντήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν μόνο μια 

φορά και δεν θα είχε σημασία να παρουσιαστούν ξεχωριστά, καθώς κατέχουν αμελητέο 

ποσοστό. 

Ακόμη, βλέπουμε πως το 58.3% των ερωτηθέντων χωρίς αναπηρία είναι απόφοιτοι 

ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, το 16.7% καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι ΙΕΚ ή Ανώτερης σχολής, το 

15% συνέχισε τις σπουδές του σε επίπεδο μεταπτυχιακού, ενώ οι απόφοιτοι Λυκείου 

αντιπροσωπεύουν το 10%. Αντίστοιχα, το 50% των ερωτηθέντων με αναπηρίες είναι 

απόφοιτοι ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, το 25% σταμάτησε την εκπαίδευση του σε επίπεδο 

Λυκείου, το 16.7% αποφοίτησε από ΙΕΚ ή κάποια Ανώτερη σχολή, το 5% αγγίζουν οι 

απόφοιτοι Γυμνασίου και μόλις το 3.3% ανήκει σε όσους κατάφεραν να φτάσουν σε επίπεδο 

μεταπτυχιακού.  

Τέλος, παρουσιάζεται το καθαρό μηνιαίο εισόδημα των ερωτηθέντων. Το 82.5% των 

συμμετεχόντων χωρίς αναπηρία δηλώνουν εισόδημα έως 500 ευρώ, το 14% κάνει λόγο για 

εισόδημα από 501 έως 100 ευρώ, ενώ όσοι έχουν εισόδημα από 1001 έως 200 ευρώ ή πάνω 

από 2000 ευρώ αγγίζουν από 1.8% έκαστος. Το 35% των ερωτηθέντων με κάποια αναπηρία 

έχουν εισόδημα έως 500 ευρώ, το 31.7% δηλώνει ετήσιο εισόδημα άνω των 2000 ευρώ, 
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μεταξύ των 501 και 1000 ευρώ εισόδημα έχει το 20% των ερωτηθέντων και στην τελευταία 

θέση βρίσκονται όσοι έχουν εισόδημα από 1001 έως 2000 ευρώ.  

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων 

    Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Φύλο 

Άτομα Χωρίς Αναπηρίες 

Άνδρας 18 30,0 

Γυναίκα 42 70,0 

ΑμεΑ 

Άνδρας 24 40,0 

Γυναίκα 36 60,0 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Άτομα Χωρίς Αναπηρίες 

Ανύπαντρος/η 55 91,7 

Παντρεμένος/η 3 5,0 

Διαζευγμένος/η 2 3,3 

ΑμεΑ 

Ανύπαντρος/η 51 85,0 

Παντρεμένος/η 7 11,7 

Διαζευγμένος/η 2 3,3 

Κατηγορία 
επαγγέλματος 

Άτομα Χωρίς Αναπηρίες 

Δημόσιος υπάλληλος 5 8,3 

Ιδιωτικός υπάλληλος 9 15,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 6 10,0 

Μαθητής/ρια 1 1,7 

Φοιτητής/ρια 28 46,7 

Άνεργος 11 18,3 

ΑμεΑ 

Δημόσιος υπάλληλος 8 13,3 

Ιδιωτικός υπάλληλος 9 15,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 2 3,3 

Μαθητής/ρια 1 1,7 

Φοιτητής/ρια 22 36,7 

Άνεργος 18 30,0 

Έχετε αναπηρία; 
Αν ναι, ποια; 

ΑμεΑ 

Κινητικά προβλήματα 16 27,1 

Προβλήματα ακοής-όρασης 8 13,6 

Καρδιακή-νεφρική 
ανεπάρκεια 

6 10,2 

Μεσογειακή αναιμία 3 5,1 
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Νευρολογική πάθηση 4 6,8 

Αυτισμός 4 6,8 

Αυτοάνοσο νόσημα 4 6,8 

Μυϊκή ατροφία 2 3,4 

Αιμορροφιλία 2 3,4 

Σκλήρυνση κατά πλάκας 2 3,4 

Άλλο 8 13,6 

Μορφωτικό 
επίπεδο 

Άτομα Χωρίς Αναπηρίες 

Λύκειο 6 10,0 

ΙΕΚ-Ανώτερη σχολή 10 16,7 

ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο 35 58,3 

Μεταπτυχιακό 9 15,0 

ΑμεΑ 

Γυμνάσιο 3 5,0 

Λύκειο 15 25,0 

ΙΕΚ-Ανώτερη σχολή 10 16,7 

ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο 30 50,0 

Καθαρό μηνιαίο 
εισόδημα 

Άτομα Χωρίς Αναπηρίες 

Έως 500 ευρώ 47 82,5 

501-1000 8 14,0 

1001-2000 1 1,8 

Άνω των 2000 ευρώ 1 1,8 

ΑμεΑ 

Έως 500 ευρώ 21 35,0 

501-1000 12 20,0 

1001-2000 8 13,3 

Άνω των 2000 ευρώ 19 31,7 

  

2.3 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

Η έρευνα έλαβε χώρα στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στη Θεσσαλονίκη 

αφού πρώτα δόθηκε η σχετική άδεια από τη διεύθυνση του προγράμματος. Τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν στους ερωτηθέντες σε έντυπη μορφή και συμπληρώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής τους στο γραφείο με σκοπό την έκδοση της κάρτας. Εκεί, υπάρχει 
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χώρος αναμονής οπότε και λειτούργησε κατάλληλα ως σημείο συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν προς συμπλήρωση την περίοδο Μάρτιο και 

Απρίλιο του 2019. Αξίζει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των ατόμων  που επισκέφτηκε το 

γραφείο εκδήλωσε θετική αντίδραση σχετικά με την πρόθεση συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου. Το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και χορήγησης του 

ερωτηματολογίου βρισκόμουν και εργαζόμουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, λειτούργησε 

θετικά και μου έδωσε πολύτιμες πληροφορίες που συνέβαλαν στην εξέλιξη και ομαλή 

διεξαγωγή της έρευνας. 

Η έρευνα διεξήχθη συλλέγοντας δεδομένα με τη χρήση του ερωτηματολογίου τριάντα 

εννιά (39) ερωτήσεων χωρισμένων σε εφτά (7) ομάδες. Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, όπως προαναφέρθηκε, έλαβε χώρα στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Νέων στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώθηκε σε δύο μήνες. Η πρώτη (1η) ομάδα ερωτήσεων 

αναφέρεται στα δημογραφικά στοιχεία και περιλαμβάνει έξι (6) ερωτήσεις. Η δεύτερη (2η) 

ομάδα με έξι (6) ερωτήσεις, αναφέρεται στις γνώσεις των συμμετεχόντων για την Ευρωπαϊκή 

κάρτα νέων και στους λόγους έκδοσης της. Η τρίτη (3η) ομάδα με εννέα (9) ερωτήσεις 

αναφέρεται στην συχνότητα χρήσης των προσφορών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ενώ η 

τέταρτη (4η) με δέκα (10) ερωτήσεις στα οφέλη του προγράμματος για τα άτομα με 

αναπηρίες. Η πέμπτη (5η) ομάδα, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ερωτήσεις και αναφέρεται στην 

κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες από την στιγμή που απόκτησαν την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και τέλος η έκτη (6η) ομάδα με τέσσερις (4) ερωτήσεις αναφέρεται 

σε γενικά θέματα. Στην 2η, 3η, 4η και 5η ομάδα οι απαντήσεις δίνονται μέσω επταβάθμιας 

κλίμακας Likert από το 1-7 όπου η τιμή ένα (1) υποδηλώνει την απάντηση «Διαφωνώ 

απόλυτα», η δύο (2) «Διαφωνώ πολύ», η τρία (3) «Διαφωνώ», η τέσσερα (4) «Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ», η πέντε (5) «Συμφωνώ», η έξι (6) «Συμφωνώ πολύ» και η εφτά (7) 

«Συμφωνώ απόλυτα». Η διαδικασία συλλογής δεδομένων έγινε με χρήση έντυπου 
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ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε σε μέγιστη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών. Το 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε είναι αυτοσχέδιο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της έρευνας. 

Ουσιαστικά, όλες οι ερωτήσεις συντάχθηκαν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

στην παρούσα μελέτη και τα επιμέρους ζητήματα που διατρέχουν το πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Δηλαδή για την κατασκευή του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις, οι πληροφορίες και η εμπειρία εργασίας στο 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε συνδυασμό με όλα όσα προσκόμισα σχετικά 

με την ειδική αγωγή από τη φοίτησή μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Μάλιστα, γι’ αυτό 

το λόγο κρίθηκε σωστό το ερωτηματολόγιο να είναι αυτοσχέδιο, καθώς ήδη με ένα χρόνο 

προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο ήμουν σε θέση να αξιοποιήσω όλες τις 

εμπειρίες και γνώσεις που προσκόμισα για την δημιουργία του. Ακόμη, το γεγονός πως το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει ερευνηθεί, αλλά και μετά από αναζήτηση που 

πραγματοποιήθηκε σε παρόμοιες προγενέστερες έρευνες, κρίθηκε πως δεν συνάδουν αρκετά 

με τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και έτσι η κατασκευή αυτοσχέδιου 

ερωτηματολογίου αποτέλεσε μονόδρομο. 

Τα θέματα ηθικής δεοντολογίας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά στην ψυχολογία των 

συμμετεχόντων και απαραίτητα να ληφθούν υπόψιν από τον ερευνητή όπως ορίζει η 

Αμερικανική ψυχολογική εταιρεία (APA, 2001) αλλά και η Βρετανική (BPS, 2014). 

Συγκεκριμένα οι κανόνες που τηρήθηκαν ήταν οι ακόλουθοι: 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνας ενημερώθηκαν για το θέμα και τον σκοπό της έρευνας, 

τα μέσα με τα οποία θα διεξαχθεί η πειραματική διαδικασία και μόνο εφόσον 

συμφώνησαν μέσω της φόρμας συγκατάθεσης ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής 

δεδομένων 



36 
 

 Διασαφηνίστηκε το δικαίωμα των συμμετεχόντων να αποχωρήσουν από την έρευνα 

όποτε και αν το θελήσουν, ενώ ο ερευνητής δεν επηρέασε τους συμμετέχοντες να 

συμμετέχουν στην έρευνα ούτε έκρινε αρνητικά την μη συμμετοχή τους. 

 Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι η συμμετοχή τους στην έρευνα είναι ανώνυμη, 

εθελοντική και ότι δε θα χρησιμοποιηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο τους. Επίσης, 

έγινε κατανοητό ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς αλλά και για μελλοντικές έρευνες. 

2.4 Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS, με παράλληλη 

χρήση του Microsoft office Excel 2016 και χωρίστηκε στο στάδιο της Περιγραφικής και 

Επαγωγικής Στατιστικής. Στην Περιγραφική Στατιστική οι ποιοτικές - κατηγορικές 

μεταβλητές της έρευνας παρουσιάστηκαν με χρήση σχετικών συχνοτήτων (ποσοστών) ενώ 

για τις ποσοτικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε ο αμερόληπτος εκτιμητής της μέσης τιμής 

και της τυπικής απόκλισης. Στην Επαγωγική Στατιστική μελετήθηκαν τα ερευνητικά 

ερωτήματα. 

Στο έκτο  ερευνητικό ερώτημα υπολογίστηκαν οι ομαδοποιημένες μεταβλητές 

«Scoreλόγοι έκδοσης», Score «Συχνότητα χρήσης προσφορών», Score «Οφέλη 

προγράμματος για άτομα με αναπηρίες» και Score «Συνολική κοινωνική συμπερίληψη» για 

τις ερωτήσεις της 2ης, 3ης, 4ης και 5ης ομάδας αντίστοιχα με χρήση του αμερόληπτου εκτιμητή 

της μέσης τιμής και έπειτα από έλεγχο για ικανοποιητική εσωτερική αξιοπιστία μέσω του 

συντελεστή Cronbach Alpha. Για τις προανaφερθέντες μεταβλητές Score χρησιμοποιήθηκε ο 

παραμετρικός έλεγχος independent sample t-test ως προς την μεταβλητή «Έχετε αναπηρία» 

(Ναι, Όχι) προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση στις μέσες τιμές για τα 

άτομα με αναπηρία και τους τυπικούς συμμετέχοντες. Ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιήθηκε 
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καθώς η μεταβλητή «Έχετε αναπηρία» είναι διχοτομική (Ναι, Όχι) με περισσότερες από 

τριάντα (30) παρατηρήσεις σε κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με το Κ.Ο.Θ. (κεντρικό οριακό 

θεώρημα) η μέση τιμή ακολουθεί την κανονική κατανομή για δείγματα άνω των τριάντα 

(30), συνεπώς ισχύουν τα διαστήματα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή και έχουν εφαρμογή 

οι παραμετρικοί έλεγχοι (Κολυβά-Μαχαίρα & Μπόρα-Σέντα,1998). Η αρχική υπόθεση του 

ελέγχου είναι ότι οι μέσες τιμές είναι ίσες και η εναλλακτική ότι διαφέρουν. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 προκειμένου να διαπιστωθεί η εξάρτηση των 

ποιοτικών μεταβλητών «Ερώτηση ΙΙ.9 Έχετε πρόθεση να ανανεώσετε τον επόμενο χρόνο την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων:» και «Έχετε αναπηρία». Η αρχική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες και η εναλλακτική ότι είναι εξαρτημένες.  

Στο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκαν οι ομαδοποιημένες μεταβλητές 

«Scoreλόγοι έκδοσης», Score «Συχνότητα χρήσης προσφορών», Score «Οφέλη 

προγράμματος για άτομα με αναπηρίες» και Score «Συνολική κοινωνική συμπερίληψη» για 

τις ερωτήσεις της 2ης, 3ης, 4ης και 5ης ομάδας αντίστοιχα. Για έλεγχο ισότητας μέσων τιμών 

ως προς την μεταβλητή «Φύλο» χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος independent 

samples t-test καθώς η μεταβλητή ελέγχου είναι διχοτομική με περισσότερες από τριάντα 

(30) παρατηρήσεις σε κάθε κατηγορία. Για έλεγχο ως προς τις μεταβλητές «Οικογενειακή 

κατάσταση» και «Επαγγελματική κατάσταση» χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος 

ΑΝΟVA και o μη παραμετρικός Kruskal-Wallis ανάλογα με το πλήθος των παρατηρήσεων 

σε κάθε κατηγορία [μεγαλύτερου των τριάντα (30) για όλες ή όχι]. Οι έλεγχοι αυτοί 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς οι μεταβλητές ελέγχου περιέχουν περισσότερες από δύο (2) 

κατηγορίες. Η αρχική υπόθεση είναι ότι οι μέσες τιμές είναι ίσες και οι εναλλακτικές 

διαφέρουν. Για έλεγχο ως προς τις μεταβλητές «Μορφωτικό επίπεδο» και «Ετήσιο 

εισόδημα» χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman, καθώς 

οι μεταβλητές ελέγχου είναι ποιοτικής διάταξης. Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης 
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Spearman βρίσκονται στο διάστημα [-1,1] όπου τιμές κοντά στο ένα(1) υποδηλώνουν θετική 

συσχέτιση ενώ τιμές κοντά στο μείον ένα (-1) αρνητική συσχέτιση. Τιμές κοντά στο μηδέν(0) 

υποδηλώνουν ανυπαρξία συσχέτισης. Η αρχική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι 

γραμμικά συσχετισμένες και η εναλλακτική ότι είναι γραμμικά ασυσχέτιστη. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 προκειμένου να διαπιστωθεί η εξάρτηση με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η αρχική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

και η εναλλακτική ότι είναι εξαρτημένες. Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο 5%. 

Συνεπώς η αρχική υπόθεση γίνεται δεκτή όταν p-value ≥ 0,05 και απορρίπτεται όταν p-

value<0,05. (Σιώμκος,& Μαύρος, 2008). 

2.5 Αξιοπιστία και εγκυρότητα δεδομένων 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των δεδομένων ελέγχθηκε με τον συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach Alpha. Για να χαρακτηρίσουμε ένα ερωτηματολόγιο αξιόπιστο θα 

πρέπει ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach Alpha να είναι μεγαλύτερος του 0,70, ενώ άλλοι 

μελετητές υποστηρίζουν πως για τα αρχικά στάδια κάποιας μελέτης αρκεί ένας συντελεστής 

Cronbach Alpha μεταξύ του 0,5 και 0,6 αλλά οπωσδήποτε για την εξαγωγή σημαντικών 

συμπερασμάτων τουλάχιστον 0,9 ή καλύτερα 0,95 (Nunnaly & Bernstein, 1994, Tavakol & 

Dennick, 2011: 54 Vaske, Beaman & Sponarski, n.d.: 5-6 Pallant, 2005: 90). Για το 

ερωτηματολόγιο υπήρχε μεγάλη αξιοπιστία με τις τιμές του Cronbach Alpha να είναι 

μεγαλύτερες από 0,6 στην 2η, 3η, 4η και 5η ομάδα ερωτήσεων. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι αξιοπιστίες των υπό κλιμάκων της 

έρευνας μέσω του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha. Οι αξιοπιστίες αναδείχθηκαν 

εξαιρετικά υψηλές, εκτός από την υπό κλίμακα που σχίζεται με τους λόγους έκδοσης της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. 
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Πίνακας 2: Cronbach’s Alpha 

  Δείκτης Cronbach's Alpha 

Λόγοι έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 0,547 

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές στην κατηγορία 0,935 

Κατηγορίες παροχών 0,962 

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 0,849 

 

Ερωτήσεις του κεντρικού ερωτηματολογίου 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία έχουν να κάνουν 

με τις απόψεις των κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, αναφορικά με την κοινωνική 

συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία και τη συμβολή της συγκεκριμένης κάρτας σε αυτόν 

τον τομέα, καθώς και άλλα ερωτήματα σχετικά με τις προσφορές και εκπτώσεις που παρέχει 

το πρόγραμμα. 
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3. Αποτελέσματα της Έρευνας 

Παρακάτω, βλέπουμε πως το 56.7% των ερωτηθέντων χωρίς αναπηρία εκδίδουν 

πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ενώ το 43.3% έκανε ανανέωση της. Αντίστοιχα, 

το 68.3% των ερωτηθέντων με ζητήματα αναπηρίας πρώτη φορά έκδωσε τη συγκεκριμένη 

κάρτα, σε αντίθεσή με το υπόλοιπο 31.7% το οποίο φέτος την ανανέωσε (βλ. Πίνακα 3).  

Πίνακας 3: Είναι η πρώτη φορά που εκδίδετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ή κάνετε 

ανανέωση; 

Ανάπτυξη   
Συχνότητα 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 
ποσοτό 

(%) 

Άτομα Χωρίς 
Αναπηρίες 

Έγκυρο 

Πρώτη 
φορά 

34 56,7 56,7 

Ανανέωση 26 43,3 100,0 

Σύνολο 60 100,0   

ΑμεΑ Έγκυρο 

Πρώτη 
φορά 

41 68,3 68,3 

Ανανέωση 19 31,7 100,0 

Σύνολο 60 100,0 
 

 

 Στη συνέχεια ακολουθεί το κατά πόσο οι ερωτηθέντες συμφωνούν πως γνωρίζουν 

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (βλ. Πίνακα 4). Οι 

ερωτηθέντες χωρίς αναπηρία συμφωνούν με την παραπάνω άποψη σε ποσοστό 43.1%, ενώ 

το 55% των ερωτηθέντων με αναπηρία συμφωνούν πως γνωρίζουν που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την Κάρτα Νέων.  

Πίνακας 4: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως γνωρίζετε που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 

Ανάπτυξη   
Συχνότητα 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 
Αθροιστικό 

ποσοστό (%) 

Άτομα 
Χωρίς 

Αναπηρίες 
Έγκυρα 

Διαφωνώ πολύ 1 1,7 1,7 

Διαφωνώ 4 6,9 8,6 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ 

14 24,1 32,8 

Συμφωνώ 25 43,1 75,9 

Συμφωνώ 
πολύ 

8 13,8 89,7 
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Συμφωνώ 
απόλυτα 

6 10,3 100,0 

Σύνολο 58 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 2     

Σύνολο 60     

  Μέσος όρος 4.91 
Τυπική 

απόκλιση 
1.113 

ΑμεΑ 

Έγκυρα 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ 

2 3,3 3,3 

Συμφωνώ 33 55,0 58,3 

Συμφωνώ 
πολύ 

18 30,0 88,3 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

7 11,7 100,0 

Σύνολο 60 100,0   

  Μέσος όρος 5.5 
Τυπική 

απόκλιση 
0.748 

 

 Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες αποφάσισαν να εκδώσουν μία 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (βλ. Πίνακα 5). Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 7 (1-

Διαφωνώ απόλυτα, 2-Διαφωνώ πολύ, 3-Διαφωνώ, 4-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5-

Συμφωνώ, 6-Συμφωνώ πολύ, 7-Συμφωνώ απόλυτα) και καθώς αυξάνεται ο μέσος όρος, 

αυξάνεται και η συμφωνία των ερωτηθέντων ως προς την έκδοση της κάρτας για τον 

εκάστοτε λόγο. 

Οι ερωτηθέντες χωρίς αναπηρίες βρίσκονται ανάμεσα στις απαντήσεις «Συμφωνώ» 

και «Συμφωνώ πολύ», με τάση προς το δεύτερο, ως προς το ότι οδηγήθηκαν στην έκδοση 

κάρτας λόγο μιας συγκεκριμένης έκπτωσης ή προσφοράς, ενώ στην ίδια κλίμακα αλλά με 

τάση προς την απάντηση «Συμφωνώ» τοποθετούνται αναφορικά με το σύνολο των 

εκπτώσεων-προσφορών. Επίσης, συμφωνούν πως δέχτηκαν προτροπή από φίλους, αλλά 

ουδέτεροι είναι ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και ταξίδια  

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες με αναπηρία μεταξύ των απαντήσεων «Συμφωνώ» και 

«Συμφωνώ απόλυτα», με τάση προς το πρώτο, τοποθετούνται αναφορικά με την 

εκμετάλλευση του συνόλου των προσφορών και των εκπτώσεων. Επίσης, συμφωνούν ως 

προς το ότι ο λόγος που τους οδήγησε στην απόκτηση της κάρτας είναι η προτροπή των 
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φίλων τους, μια συγκεκριμένη προσφορά ή έκπτωση και η δυνατότητα συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς και ταξίδια    

Πίνακας 5: Λόγοι έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 

 
Άτομα Χωρίς Αναπηρίες ΑμεΑ 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Το σύνολο των εκπτώσεων/προσφορών 5,40 1.464 5,42 0.766 

Μία συγκεκριμένη έκπτωση/προσφορά 5,53 1.501 4,95 0.891 

Η δυνατότητα συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς/ταξίδια 

4,20 1.675 4,92 1.03 

Η προτροπή που δεχτήκατε από φίλους 4,78 1.698 5,07  0.861 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι προσφορές τις οποίες χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες 

μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (βλ. Πίνακα 6). Οι απαντήσεις για άλλη μια φορά 

δέχονται τιμές από το 1 έως το 7 (1-Διαφωνώ απόλυτα, 2-Διαφωνώ πολύ, 3-Διαφωνώ, 4-

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5-Συμφωνώ, 6-Συμφωνώ πολύ, 7-Συμφωνώ απόλυτα) και η 

αύξηση του μέσου όρου ουσιαστικά συνεπάγεται με την αύξηση της συμφωνίας των 

ερωτηθέντων ως προς το ότι χρησιμοποιούν συχνά τις προσφορές της εκάστοτε κατηγορίας. 

Οι ερωτηθέντες χωρίς αναπηρία συμφωνούν ως προς το ότι χρησιμοποιούν 

προσφορές για ταξίδια και μεταφορές (5.25), ωστόσο μεταξύ ουδετερότητας και συμφωνίας, 

με τάση προς την ουδετερότητα, τοποθετούν τον τομέα του τουρισμού (4.39). Επίσης, 

ουδέτεροι εμφανίζονται αναφορικά με τον πολιτισμό και τη ψυχαγωγία (3.93), τη μόρφωση 

και την εκπαίδευση (3.85), το φαγητό και το ποτό (3.83), αλλά και τις υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών (3.76). Επίσης, ανάμεσα στις απαντήσεις «Διαφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούνται τα καταστήματα (3.61), ενώ στην 

ίδια κλίμακα αλλά τείνοντας προς την απάντηση «Διαφωνώ», τοποθετείται ο τομέα της 

υγείας και της ομορφιάς (3.35). Τέλος, οι ερωτηθέντες χωρίς αναπηρία διαφωνούν ως προς 

το ότι χρησιμοποιούν συχνά προσφορές που σχετίζονται με τον αθλητισμό (3.12).  
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Αναφορικά με τους ερωτηθέντες ΑμεΑ, ανάμεσα στις απαντήσεις «Συμφωνώ» και 

«Συμφωνώ πολύ», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

(5.70). Στην ίδια κλίμακα, αλλά με τάση προς την απάντηση «Συμφωνώ» βρίσκονται οι 

τομείς των ταξιδιών και των μεταφορών (5.42) και της μόρφωσης-εκπαίδευσης (5.42). 

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες συμφωνούν πως χρησιμοποιούν συχνά προσφορές στα 

καταστήματα (5.22), στον τομέα της υγείας-ομορφιάς (5.15), στον πολιτισμό-ψυχαγωγία 

(5.05), στον τουρισμό (5.0) και στο φαγητό-ποτό (4.92). Τέλος, ανάμεσα στην ουδετερότητα 

και τη συμφωνία, με τάση προς τη συμφωνία, κατατάσσεται ο τομέα του αθλητισμού (4.65).  

Πίνακας 6: Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές στην κατηγορία 

  Άτομα Χωρίς Αναπηρίες ΑμεΑ 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ταξίδια και 
μεταφορές 

5,25 1.422 5,42 0.766 

Πολιτισμός και 
ψυχαγωγία 

3,93 1.607 5,05 0.79 

Μόρφωση και 
εκπαίδευση 

3,85 1.571 5,42 0.889 

Υγεία και 
Ομορφιά 

3,35 1.655 5,15 0.988 

Αθλητισμός 3,12 1.439 4,65 0.988 

Φαγητό και ποτό 3,83 1.62 4,92 0.926 

Τουρισμός 4,39 1.587 5,00 0.809 

Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών 

3,76 1.794 5,70 0.809 

Καταστήματα 3,61 1.712 5,22 0.904 

 

  Ακολουθεί ο βαθμός συμφωνίας των ερωτηθέντων ως προς το εάν τα άτομα με 

αναπηρίες μπορούν να επωφεληθούν των εκπτώσεων και των προσφορών της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νέων (βλ. Πίνακα 7). Οι ερωτηθέντες χωρίς αναπηρία συμφωνούν πολύ με την 

παραπάνω άποψη σε ποσοστό 28.1% και ακολουθούν με μικρή ποσοστιαία διαφορά όσοι 

είναι ουδέτεροι, καταλαμβάνοντας το 26.3%. 
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Αντίστοιχα, όσοι ερωτηθέντες με αναπηρία συμφωνούν ή συμφωνούν πολύ ως προς 

το ότι επωφελούνται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις που προσφέρει η ΕΚΝ 

καταλαμβάνουν από 41.7%. 

Πίνακας 7: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως τα άτομα με Αναπηρίες μπορούν να 

επωφεληθούν των εκπτώσεων/προσφορών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 

Ανάπτυξη   
Συχνότητα 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 
Αθροιστικό 

ποσοστό (%) 

      1 1,8 1,8 

Άτομα 
Χωρίς 

Αναπηρίες 

Έγκυρα 

Διαφωνώ 
πολύ 

1 1,8 3,5 

Διαφωνώ 1 1,8 5,3 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

15 26,3 31,6 

Συμφωνώ 12 21,1 52,6 

Συμφωνώ 
πολύ 

16 28,1 80,7 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

11 19,3 100,0 

Σύνολο 57 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 3     

Σύνολο  60     

  Μέσος όρος 5.25 
Τυπική 

απόκλιση 
1.349 

ΑμεΑ 

Έγκυρα 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

1 1,7 1,7 

Συμφωνώ 25 41,7 43,3 

Συμφωνώ 
πολύ 

25 41,7 85,0 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

9 15,0 100,0 

Σύνολο  60 100,0 
 

  Μέσος όρος 5.7 
Τυπική 

απόκλιση 
0.743 

 

Στη συνέχεια, βλέπουμε το εάν είναι ωφέλιμες για άτομα με αναπηρίες οι προσφορές 

στις παρακάτω κατηγορίες (βλ. Πίνακα 8). Οι απαντήσεις αποδέχονται τιμές από το 1 έως το 

7 (1-Διαφωνώ απόλυτα, 2-Διαφωνώ πολύ, 3-Διαφωνώ, 4-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5-

Συμφωνώ, 6-Συμφωνώ πολύ, 7-Συμφωνώ απόλυτα) και η αύξηση του μέσου όρου, 
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ταυτίζεται με την αύξηση της συμφωνίας των ερωτηθέντων ως προς την ωφελιμότητα των 

προσφορών στον εκάστοτε τομέα. 

Οι ερωτηθέντες χωρίς αναπηρία βρίσκονται ανάμεσα στις απαντήσεις «Συμφωνώ» 

και «Συμφωνώ πολύ», με τάση προς το δεύτερο, ως προς την ωφελιμότητα των προσφορών 

στον τομέα της μόρφωσης-εκπαίδευσης (5.54), ενώ στην ίδια κλίμακα, αλλά με τάση προς 

την απάντηση «Συμφωνώ», τοποθετούν τους τομείς του πολιτισμού-ψυχαγωγίας (5.46), του 

τουρισμού (5.36), του φαγητού-ποτού (5.32), των καταστημάτων (5.31) και των ταξιδιών-

μεταφορών (5.27). Επίσης, συμφωνούν ότι τα άτομα με αναπηρία βρίσκουν ωφέλιμες τις 

προσφορές για υγεία-ομορφιά (5.20), για τηλεπικοινωνίες (5.20) και για τον αθλητισμό 

(5.12). 

Αναφορικά με τους ερωτηθέντες με αναπηρία, μεταξύ των απαντήσεων «Συμφωνώ» 

και «Συμφωνώ πολύ», τείνοντας προς το δεύτερο, τοποθετούν τις προσφορές στους τομείς 

των τηλεπικοινωνιών (5.63), της μόρφωσής-εκπαίδευσης (5.53) και των ταξιδιών-μεταφορών 

(5.50). Στην ίδια κλίμακα, αλλά με τάση προς την απάντηση «Συμφωνώ», κατατάσσονται οι 

τομείς της υγείας-ομορφιάς (5.45), του πολιτισμού-ψυχαγωγίας (5.33) και των 

καταστημάτων (5.32). Τέλος, συμφωνούν ότι οι προσφορές στον τομέα του τουρισμού 

(5.15), του φαγητού-ποτού (5.07) και του αθλητισμού (4.93) είναι ωφέλιμες για άτομα με 

αναπηρίες.  

Πίνακας 8: Κατηγορίες παροχών και ωφελιμότητα για ΑμεΑ 

  Άτομα Χωρίς Αναπηρίες ΑμεΑ 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ταξίδια & Μεταφορές 5,27 1.172 5,50 0.651 

Πολιτισμός & Ψυχαγωγία 5,46 1.277 5,33 0.629 

Μόρφωση & Εκπαίδευση 5,54 1.381 5,53 0.676 

Υγεία & Ομορφιά 5,20 1.374 5,45 0.769 
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Αθλητισμός 5,12 1.464 4,93 0.899 

Φαγητό & Ποτό 5,32 1.306 5,07 0.821 

Τουρισμός 5,36 1.307 5,15 0.732 

Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών 

5,20 1.349 5,63 0.736 

Καταστήματα 5,31 1.249 5,32 0.833 

 

Παρακάτω, αναλύεται η συμβολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (βλ. Πίνακα 9). Για 

άλλη μια φορά, οι τιμές που δέχονται οι απαντήσεις είναι από το 1 έως το 7 (1-Διαφωνώ 

απόλυτα, 2-Διαφωνώ πολύ, 3-Διαφωνώ, 4-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5-Συμφωνώ, 6-

Συμφωνώ πολύ, 7-Συμφωνώ απόλυτα) και η αύξηση του μέσου όρου, ταυτίζεται με την 

αύξηση της συμφωνίας των ερωτηθέντων ως προς τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Νέων. 

Οι ερωτηθέντες χωρίς αναπηρίες συμφωνούν πως η ΕΚΝ είναι σε θέση να βοηθήσει 

στη ενεργότερη καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες (4.89) και συμβάλει στην 

κοινωνική συμπερίληψη τους (4.87). Επίσης, μεταξύ των απαντήσεων «Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ» και «Συμφωνώ», με τάση προς το δεύτερο, τοποθετούνται αναφορικά με την 

συχνότερη μετακίνηση τους από τότε που απέκτησαν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (4.54), 

ενώ ανάμεσα στις απαντήσεις «Διαφωνώ» και «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», με τάση 

προς την απάντηση «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», τοποθετούνται αναφορικά με το ότι 

απέκτησαν μια νέα συνήθεια, δραστηριότητα ή χόμπι (3.57). 

Αντίστοιχα, βλέπουμε πως οι ερωτηθέντες ΑμεΑ βρίσκονται μεταξύ των απαντήσεων 

«Συμφωνώ» και «Συμφωνώ πολύ», με τάση προς το δεύτερο, ως προς το ότι η ΕΚΝ 

συμβάλλει στην κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες (5.28). Επίσης, συμφωνούν 

πως η κάρτα συμβάλει στην πιο ενεργή καθημερινότητα ατόμων με αναπηρίες (5.25), τους 

κάνει να μετακινούνται συχνότερα (5.17) και λόγω αυτής απέκτησαν μια νέα συνήθεια, 

δραστηριότητα ή χόμπι (4.87). 
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Πίνακας 9: Συμβολή της Ευρωπαϊκής Κάρτας  

  Άτομα Χωρίς Αναπηρίες ΑμεΑ 

  
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Από τότε που απέκτησα την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 
μετακινούμαι συχνότερα 

4,54 1.299 5,17 0.785 

Απέκτησα μία νέα συνήθεια, δραστηριότητα ή χόμπι 3,57 1.5 4,87 0.791 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων συμβάλει στην κοινωνική 
συμπερίληψη ατόμων με Αναπηρίες 

4,87 1.389 5,28 0.613 

Είναι σε θέση να βοηθήσει στην ενεργότερη καθημερινότητα 
ατόμων με Αναπηρίες 

4,89 1.397 5,25 0.654 

 
 

Ακόμη,  παρουσιάζεται η συχνότητα με την οποία οι ερωτηθέντες κάνουν χρήση των 

εκπτώσεων - προσφορών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (βλ. Πίνακα 10). Οι ερωτηθέντες 

χωρίς αναπηρία χρησιμοποιούν τις προσφορές αυτές μία - δύο φορές το χρόνο σε ποσοστό 

31.5%, μία - δύο φορές το μήνα τη χρησιμοποιεί το 25.9%, μία - δύο φορές το χρόνο κάνει 

χρήση των προσφορών το 22.2%, ποτέ δεν τη χρησιμοποιεί το 9.3% ενώ όσοι χρησιμοποιούν 

τη κάρτα μία - δύο φορές την εβδομάδα ή σχεδόν κάθε μέρα αγγίζουν το 7.4% και το 3.7% 

αντίστοιχα. 

Οι ερωτηθέντες ΑμεΑ που χρησιμοποιούν τις προσφορές της κάρτας μία - δύο φορές 

το μήνα αγγίζουν το 46.7%, όσοι τις χρησιμοποιούν μία - δύο φορές το εξάμηνο φτάνουν το 

30%, το 16.7% καταλαμβάνουν όσοι χρησιμοποιούν τις προσφορές μία - δύο φορές το χρόνο 

και τέλος, όσοι χρησιμοποιούν τις προσφορές της κάρτας μία - δύο φορές την εβδομάδα 

αντιπροσωπεύουν το 6.7%.  

Πίνακας 10: Πόσο συχνά κάνετε χρήση των εκπτώσεων/προσφορών της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων; 

Ανάπτυξη   
Συχνότητα 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 
Αθροιστικό 

ποσοστό (%) 

Άτομα 
Χωρίς 

Αναπηρίες 
Έγκυρα 

Ποτέ 5 9,3 9,3 

1-2 φορές το χρόνο 12 22,2 31,5 

1-2 φορές το εξάμηνο 17 31,5 63,0 

1-2 φορές τον μήνα 14 25,9 88,9 

Περίπου 1-2 φορές την 
εβδομάδα 

4 7,4 96,3 
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Σχεδόν κάθε μέρα 2 3,7 100,0 

Σύνολο 54 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 6     

Σύνολο 60     

  Μέσος όρος  3,11 
Τυπική 

απόκλιση 
 1,223 

ΑμεΑ Έγκυρα 

1-2 φορές το χρόνο 10 16,7 16,7 

1-2 φορές το εξάμηνο 18 30,0 46,7 

1-2 φορές τον μήνα 28 46,7 93,3 

Περίπου 1-2 φορές την 
εβδομάδα 

4 6,7 100,0 

Σύνολο 60 100,0   

Μέσος όρος 3,43  
Τυπική 

απόκλιση 
0.851  

 

Όσον αφορά την πρόθεση για ανανέωση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων το 86% των 

ερωτηθέντων χωρίς αναπηρίες, έχει πρόθεση να ανανεώσει τον επόμενο χρόνο την Κάρτα 

Νέων, ενώ το 14% δεν είναι σίγουρο (βλ. Πίνακα 11). 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες με αναπηρία που θα ανανεώσουν την κάρτα αγγίζουν το 

93.2%, όσοι δεν θα την ανανεώσουν καταλαμβάνουν το 5.1% και το υπόλοιπο 1.7% δεν 

είναι σίγουρο για την απόφαση του ακόμη (βλ. Πίνακα 11).  

Πίνακας 11: Έχετε πρόθεση να ανανεώσετε τον επόμενο χρόνο την Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων; 
 

Ανάπτυξη   
Συχνότητα 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 
Αθροιστικό 

ποσοστό (%) 

Άτομα Χωρίς 
Αναπηρίες 

Έγκυρα 

Ναι 49 86,0 86,0 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η ακόμη 

8 14,0 100,0 

Σύνολο 57 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 3     

Σύνολο 60     

  Μέσος όρος 1.28 
Τυπική 

απόκλιση 
0.701 

ΑμεΑ Έγκυρα 

Ναι 55 93,2 93,2 

Όχι 3 5,1 98,3 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η ακόμη 

1 1,7 100,0 
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Σύνολο 59 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 1     

Σύνολο 60     

  Μέσος όρος 1.08 
Τυπική 

απόκλιση 
0.337 

 

 

Ακολούθως, παρουσιάζεται το εάν οι ερωτηθέντες ήταν ενήμεροι για το κόστος της 

Κάρτας για άτομα με αναπηρίες (βλ. Πίνακα 12). Το 91.4% των ερωτηθέντων χωρίς 

αναπηρίες δεν γνώριζαν το κόστος της Κάρτας Νέων για άτομα με αναπηρίες, ενώ το 

υπόλοιπο 8.6% γνώριζε πως η κάρτα κοστίζει 2 ευρώ για τα άτομα αυτά.  

Αντίστοιχα, το 61.7% των ατόμων με αναπηρία δεν γνώριζαν την τιμή της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για άτομα με αναπηρίες, το 33.3% γνώριζε το ακριβές κόστος, 

ενώ το 5% καταλαμβάνει η απάντηση «Δεν είμαι σίγουρος/η ακόμη». 

Πίνακας 12: Γνωρίζατε πως το κόστος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για Άτομα με 

Αναπηρίες είναι 2 ευρώ; 

Ανάπτυξη   
Συχνότητα 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 
ποσοτό 

(%) 

Άτομα Χωρίς 
Αναπηρίες 

Έγκυρα Ναι 5 8,6 8,6 

  Όχι 53 91,4 100,0 

  Σύνολο 58 100,0   

Ελλείπουσες τιμές 2     

Σύνολο 60     

  
Μέσος 
όρος 

1.91 
Τυπική 

απόκλιση 
0.283 

ΑμεΑ 

Έγκυρα 

Ναι 20 33.3 33.3 

Όχι 37 61,7 95,0 

Δεν είμαι 
σίγουρος/η 

ακόμη 
3 5,0 100,0 

Σύνολο 60 100,0   

  
Μέσος 
όρος 

1.72 
Τυπική 

απόκλιση 
0.555 

 

 Τέλος, παρουσιάζονται οι προτάσεις των ερωτηθέντων συνολικά ως προς κάποια 

έκπτωση-προσφορά η οποία θα ωφελούσε άτομα με αναπηρίες (βλ. Πίνακα 13). Το 28.4% 
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των απαντήσεων σχετίζονται με εκπτώσεις στον τομέα της υγείας-αποκατάστασης, το 17.9% 

καταλαμβάνει η απάντηση «σε πολλά καταστήματα-δομές» και το 10.4% σχετίζεται με τον 

τομέα της ψυχαγωγίας-κοινωνικοποίησης. Οι εκπτώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης 

αγγίζουν το 9%, οι εκπτώσεις στις μεταφορές και τον αθλητισμό καταλαμβάνουν το 7.5% η 

κάθε μια και επίσης, ενώ οι προσφορές στον τουρισμό και τα βασικά προϊόντα κατανάλωσης 

αγγίζουν από 6%. Τέλος, οι εκπτώσεις στην ίδια την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων φτάνουν το 

3%, ενώ η απάντηση «Άλλο» αντιπροσωπεύει το 4.5% των συνολικών απαντήσεων και 

αποτελείται από απαντήσεις που δόθηκαν μόνο μια φορά και δεν θα είχε νόημα να 

περιγράφουν ξεχωριστά.  

Πίνακας 13: Προτείνετε κάποια έκπτωση/προσφορά, που πιστεύετε ότι θα ωφελήσει 

άτομα με Αναπηρίες 

    
Συχνότητα 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 
Αθροιστικό 

ποσοστό (%) 

Έγκυρα 

Τα βασικά προϊόντα κατανάλωσης-σούπερ μάρκετ 4 6,0 6,0 

Εκπτώσεις στον τομέα της υγείας-αποκατάστασης 19 28,4 34,3 

Εκπτώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης 6 9,0 43,3 

Εκπτώσεις στις μεταφορές τους 5 7,5 50,7 

Εκπτώσεις στον τουρισμό-αεροπορικά εισιτήρια 4 6,0 56,7 

Εκπτώσεις στον αθλητισμό-γυμναστήρια 5 7,5 64,2 

Εκπτώσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας-
κοινωνικοποίησης 

7 10,4 74,6 

Εκπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 2 3,0 77,6 

Σε πολλά καταστήματα-δομές 12 17,9 95,5 

Άλλο 3 4,5 100,0 

 

 

3.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων Ατόμων με Αναπηρία και Χωρίς 

Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος «Διαφέρουν οι απόψεις των τυπικών 

συμμετεχόντων και των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τους λόγους που επέλεξαν την χρήση 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, την συχνότητα χρήσης της κάρτας, τα οφέλη που λαμβάνουν, την 
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κοινωνική συμπερίληψη και την προθυμία για ανανέωση;», έγινε χρήση του παραμετρικού T-

Test, προκειμένου να αναδειχθεί το κατά πόσο οι μέσες τιμές των απαντήσεων στις σχετικές 

ερωτήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο υποπληθυσμών (Άτομα χωρίς αναπηρίες 

/ΑμεΑ). Το συγκεκριμένο τεστ, επιλέχθηκε αφενός λόγω του ότι η κατηγοριοποιούσα 

μεταβλητή είναι δίτιμη και αφετέρου βάσει του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος, το οποίο 

υπαγορεύει πως σε περίπτωση που η κατηγοριοποιούσα μεταβλητή χωρίζει τον πληθυσμό σε 

ομάδες μεγέθους άνω του τριάντα (30), τότε ενδείκνυται η χρήση παραμετρικού τεστ [εδώ οι 

νέοι χωρίς αναπηρίες και με αναπηρίες, είναι εξήντα (60) και εξήντα (60) αντίστοιχα]. Το 

τεστ αυτό, εξάγει μία τιμή p-value, η οποία εφ’ όσον είναι μικρότερη του 0.05, μας οδηγεί 

στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης που υπαγορεύει κοινή συμπεριφορά των δύο 

πληθυσμών ως προς κάποιο χαρακτηριστικό, αναδεικνύοντας κατά 95% στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους. 

Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος «Διαφέρουν οι απόψεις των 

συμμετεχόντων όσον αφορά τους λόγους που επέλεξαν την χρήση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, 

την συχνότητα χρήσης της κάρτας, τα οφέλη που λαμβάνουν, την κοινωνική συμπερίληψη και 

την προθυμία για ανανέωση ως προς τα δημογραφικά στοιχεία;», χρησιμοποιήθηκε επίσης το 

προηγούμενο τεστ, συμπληρωματικά όμως, μαζί με το μη παραμετρικό Kruskal-Wallis. Το 

συγκεκριμένο τεστ λειτουργεί εντελώς ανάλογα με το T-Test, με τη διαφορά του ότι 

απευθύνεται σε όχι δίτιμες μεταβλητές. 

Πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

«Διαφέρουν οι απόψεις των τυπικών συμμετεχόντων και των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά 

τους λόγους που επέλεξαν την χρήση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, την συχνότητα χρήσης της 

κάρτας, τα οφέλη που λαμβάνουν, την κοινωνική συμπερίληψη και την προθυμία για 

ανανέωση;» 
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 Παρακάτω, παρουσιάζονται οι δώδεκα (12) στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 

που αναδείχθηκαν.  

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, βλέπουμε πως οι 

νέοι χωρίς αναπηρίες επιλέγουν περισσότερο την κάρτα για κάποια έκπτωση ή προσφορά 

(t=0.78, p=0.011) σε σχέση με τα ΑμεΑ, ενώ οι δεύτεροι, τη χρησιμοποιούν συχνότερα από 

τους πρώτους λόγω της δυνατότητας που δίνουν περί συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή ταξίδια 

(t=2.823, p=0,006). Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης της Κάρτας Νέων, παρατηρήθηκε πως 

τα άτομα με αναπηρίες κάνουν πιο συχνή χρήση σε σχέση με εκείνα χωρίς στους τομείς του 

πολιτισμού ψυχαγωγίας (t=4.828, p=0.000), της μόρφωσης-εκπαίδευσης (t=6.723, p=0.000), 

της υγείας-ομορφιάς (t=7.232, p=0.000), του αθλητισμού (t=6.803, p=0.000), του φαγητού-

ποτού (t=4.499, p=0.000), του τουρισμού (t=2.631, p=0.010), των υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνίας (t=7.615, p=0.000) και των καταστημάτων (t=6.416, p=0.000). Tέλος, 

αναδείχθηκαν 2 διαφοροποιήσεις σχετικές με τα οφέλη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 

(t=2.163, p=0.034) και της συμβολής της κάρτας στην κοινωνική συμπερίληψη (t=2.081, 

p=0.047), όπου και στις 2, τα ΑμεΑ συμφωνούν περισσότερο στην αντίστοιχη δήλωση. 

Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

 «Διαφέρουν οι απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά τους λόγους που επέλεξαν την χρήση 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, την συχνότητα χρήσης της κάρτας, τα οφέλη που λαμβάνουν, την 

κοινωνική συμπερίληψη και την προθυμία για ανανέωση ως προς τα δημογραφικά στοιχεία;» 

Για την απάντηση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος, διαχωρίστηκε ο 

πληθυσμός για άλλη μια φορά με αναπηρίες ή χωρίς και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 

24Χ5Χ2=240 στατιστικοί έλεγχοι, από τους οποίους αναδείχθηκαν σύνολο 48 στατιστικά 

σημαντικές διαφορές οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Πίνακας 14: Αποτελέσματα T-Test και Kruskal-Wallis ως προς τα δημογραφικά 

στοιχεία 

  
  

Φύλο (t-test) 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

(Kruskal-
Wallis) 

Κατηγορία 
επαγγέλματος 

(Kruskal-
Wallis) 

Μορφωτικό 
επίπεδο 
(Kruskal-
Wallis) 

Καθαρό 
μηνιαίο 

εισόδημα 
(Kruskal-
Wallis) 

Χωρίς 
Αναπ
ηρίες 

ΑμεΑ 
Χωρίς 
Αναπ
ηρίες 

ΑμεΑ 
Χωρίς 
Αναπ
ηρίες 

ΑμεΑ 
Χωρίς 
Αναπ
ηρίες 

ΑμεΑ 
Χωρίς 
Αναπ
ηρίες 

ΑμεΑ 

Λόγοι επιλογής της 
Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Νέων 

Το σύνολο των 
εκπτώσεων/προσφορώ

ν 
0,594 0,496 0,495 0,646 0,835 0,884 0,037 0,004 0,673 0,612 

Μία συγκεκριμένη 
έκπτωση/προσφορά 0,795 0,157 0,903 0,722 0,311 0,172 0,165 0,046 0,713 0,036 

Η δυνατότητα 
συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς/ταξίδια 
0,947 0,203 0,120 0,740 0,137 0,021 0,237 0,175 0,019 0,000 

Η προτροπή που 
δεχτήκατε από φίλους 0,253 0,274 0,529 0,664 0,712 0,194 0,761 0,095 0,585 0,007 

Συχνότητα χρήσης 
της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νέων 

Ταξίδια και μεταφορές 0,092 0,734 0,312 0,516 0,575 0,103 0,637 0,010 0,290 0,162 

Πολιτισμός και 
ψυχαγωγία 0,173 0,038 1,000 0,999 0,696 0,325 0,020 0,030 0,226 0,011 

Μόρφωση και 
εκπαίδευση 0,346 0,558 0,779 0,699 0,415 0,190 0,132 0,106 0,238 0,620 

Υγεία και Ομορφιά 0,030 0,223 0,746 0,700 0,307 0,187 0,025 0,147 0,048 0,207 

Αθλητισμός 0,685 0,042 0,328 0,481 0,493 0,117 0,829 0,099 0,035 0,002 

Φαγητό και ποτό 0,737 0,156 0,246 0,772 0,208 0,095 0,491 0,042 0,830 0,008 

Τουρισμός 0,479 0,327 0,192 0,968 0,575 0,030 0,072 0,035 0,503 0,017 

Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών 0,506 0,219 0,037 0,378 0,356 0,473 0,243 0,010 0,334 0,352 

Καταστήματα 0,746 0,015 0,824 0,501 0,536 0,026 0,567 0,094 0,415 0,012 

Οφέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Νέων 

Ταξίδια & Μεταφορές 0,171 0,081 0,090 0,350 0,271 0,329 0,086 0,029 0,509 0,606 

Πολιτισμός & 
Ψυχαγωγία 0,863 0,017 0,036 0,712 0,140 0,107 0,134 0,033 0,479 0,491 

Μόρφωση & 
Εκπαίδευση 0,648 0,017 0,135 0,449 0,236 0,561 0,042 0,012 0,619 0,880 

Υγεία & Ομορφιά 0,763 0,046 0,069 0,530 0,178 0,716 0,188 0,039 0,543 0,900 

Αθλητισμός 0,838 0,114 0,158 0,780 0,453 0,391 0,097 0,109 0,317 0,089 

Φαγητό & Ποτό 0,715 0,103 0,023 0,773 0,047 0,252 0,163 0,042 0,474 0,012 

Τουρισμός 0,801 0,066 0,031 0,959 0,068 0,176 0,125 0,066 0,529 0,212 

Υπηρεσίες 
Τηλεπικοινωνιών 0,592 0,014 0,142 0,337 0,084 0,519 0,561 0,004 0,611 0,491 

Καταστήματα 0,853 0,021 0,135 0,605 0,115 0,250 0,144 0,019 0,533 0,085 

Κοινωνική 
συμπερίληψη 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων συμβάλει στην 

κοινωνική συμπερίληψη 
ατόμων με Αναπηρίες 

0,425 0,077 0,189 0,769 0,831 0,159 0,051 0,034 0,100 0,413 
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Πρόθεση 
ανανέωσης 

Έχετε πρόθεση να 
ανανεώσετε τον 

επόμενο χρόνο την 
Ευρωπαϊκής Κάρτα 

Νέων 

0,616 0,058 0,644 0,684 0,698 0,478 0,283 0,085 0,958 0,611 

 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα T-Test μεταξύ ατόμων τυπικής ανάπτυξης και ΑΜΕΑ 

Λόγοι επιλογής της ΕΚΝ 

Το σύνολο των εκπτώσεων/προσφορών 0,938 

Μία συγκεκριμένη έκπτωση/προσφορά 0,011 

Η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς/ταξίδια 0,006 

Η προτροπή που δεχτήκατε από φίλους 0,250 

Συχνότητα χρήσης της ΕΚΝ 

Ταξίδια και μεταφορές 0,426 

Πολιτισμός και ψυχαγωγία 0,000 

Μόρφωση και εκπαίδευση 0,000 

Υγεία και Ομορφιά 0,000 

Αθλητισμός 0,000 

Φαγητό και ποτό 0,000 

Τουρισμός 0,010 

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 0,000 

Καταστήματα 0,000 

Οφέλη της ΕΚΝ 

Ταξίδια & Μεταφορές 0,192 

Πολιτισμός & Ψυχαγωγία 0,504 

Μόρφωση & Εκπαίδευση 0,964 

Υγεία & Ομορφιά 0,231 

Αθλητισμός 0,406 

Φαγητό & Ποτό 0,205 

Τουρισμός 0,282 

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 0,034 

Καταστήματα 0,953 

Κοινωνική συμπερίληψη 
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων συμβάλει στην κοινωνική 

συμπερίληψη ατόμων με Αναπηρίες 
0,047 

Πρόθεση ανανέωσης 
Έχετε πρόθεση να ανανεώσετε τον επόμενο χρόνο την 

ΕΚΝ 
0,060 
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Διαφορές ατόμων χωρίς αναπηρίες 

 Γενικότερα, παρατηρούμε πως οι γυναίκες, χρησιμοποιούν συχνότερα την Κάρτα για 

παροχές υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς σε σχέση με τους άντρες. Επίσης οι διαζευγμένοι 

χρησιμοποιούν συχνότερα την Κάρτα για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε σχέση με τους 

υπόλοιπους, ενώ θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι τα οφέλη της κάρτας είναι στην 

ψυχαγωγία, το  φαγητό/ποτό και τον τουρισμό. Φάνηκε επίσης πως οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες θεωρούν χαμηλότερα τα οφέλη της Κάρτας σε παροχές φαγητού/ποτού σε 

σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, προκαλεί μείωση στη 

συμφωνία των ερωτηθέντων ως προς το ότι επέλεξαν την Κάρτα Νέων λόγω των 

εκπτώσεων/προσφορών που παρέχει, μείωση στη χρήση της για θέματα 

πολιτισμού/ψυχαγωγίας και υγείας/ομορφιάς και μείωση επίσης στο κατά πόσο θεωρούν 

χρήσιμη την κάρτα για θέματα μόρφωσης και εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας τις 

διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα άτομα χωρίς αναπηρίες, φάνηκε πως τα άτομα μέσου 

μισθού, είναι αυτά που επέλεξαν την κάρτα για παροχές σχετικές με διαγωνισμούς/ταξίδια, 

ενώ τη χρησιμοποιούν περισσότερο για παροχές υγείας/ομορφιάς ή αθλητισμού. 

 

Διαφορές ΑμεΑ 

Αναφορικά τώρα με τις διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν σε άτομα με αναπηρίες, 

παρατηρήθηκε πως οι γυναίκες, χρησιμοποιούν συχνότερα την κάρτα σε θέματα 

πολιτισμού/ψυχαγωγίας, αθλητισμού και καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα τη θεωρούν πιο 

χρήσιμη σε θέματα που αφορούν Πολιτισμό/Ψυχαγωγία, Μόρφωση/Εκπαίδευση, 

Υγεία/Ομορφιά, Τηλεπικοινωνίες και Καταστήματα. Επιπλέον, φάνηκε πως οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες, θεωρούν λιγότερο σημαντικό λόγο στο να βγάλουν την κάρτα τη συμμετοχή 

που τους παρέχει σε διαγωνισμούς/ταξίδια, ενώ οι άνεργοι θεωρούν πως αυτός είναι πολύ 
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σημαντικός παράγοντας. Ακόμη, οι άνεργοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο την 

κάρτα για τουριστικές παροχές και για καταστήματα, ενώ οι μαθητές μόνο για το δεύτερο. Ως 

προς το μορφωτικό επίπεδο, είναι εντυπωσιακή η τάση που αναδεικνύεται, καθώς η αύξηση 

του μορφωτικού επιπέδου των ΑμεΑ, αυξάνει τη συμφωνία τους τόσο σε λόγους για τους 

οποίους εξέδωσαν την κάρτα τους, όσο και σε θέματα συχνότητας και ωφελιμότητας, ενώ 

είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η συμπερίληψη σε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση, με τους πιο μορφωμένους να θεωρούν πως η ΕΚΝ συμβάλλει περισσότερο 

στο εν λόγω ζήτημα. Τέλος, φάνηκε πως όσο μεγαλύτερο μηνιαίο εισόδημα έχει κάποιος, 

τόσο πιο θετικός είναι τόσο στη συχνότητα χρήσης της κάρτας, όσο και για το πόσο ωφέλιμη 

είναι. 
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής έρευνας διερευνάται το ζήτημα της 

συμπερίληψης των Ατόμων με Αναπηρίες μέσα από το εκπτωτικό πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Όπως προαναφέρθηκε, η ειδική τιμή της Κάρτας αυτής για 

Άτομα με οποιαδήποτε Αναπηρία μόλις στα δύο ευρώ, αποτέλεσε την αφορμή για την 

διενέργεια της έρευνας αυτής. Επιπροσθέτως, ισχυρό επιχείρημα για την διεξαγωγή της 

αποτέλεσε η πρωτοτυπία και ειδικότερα το γεγονός πως ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως η 

Ε.Κ.Ν. δεν διερευνήθηκε ποτέ πρωτύτερα σχετικά με την σύνδεση της προνοιακής τιμής που 

προσφέρει σε ΑμεΑ και του πιθανού αντίκτυπου των προνομίων που παρέχει στην 

καθημερινότητά τους. Φυσικά η ίδια έλλειψη για το κατά πόσο ωφέλιμη και αποδοτική είναι 

παρατηρείται και στον γενικό νεανικό πληθυσμό που απευθύνεται. Έτσι, μέσα από την 

μελέτη αυτή προέκυψαν για πρώτη φορά στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην γενικότερη 

λειτουργία του προγράμματος, ειδικότερα στο αντίκτυπο που έχει η Ε.Κ.Ν. και οι εκπτώσεις 

της στη ζωή των κατόχων της, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στα άτομα αυτά να 

εκφράσουν τις απόψεις και τη γνώμη τους πάνω στο ζήτημα αυτό, προτείνοντας μάλιστα 

εκπτώσεις και προσφορές που επιθυμούν να προστεθούν στο πρόγραμμα. Έτσι, η μελέτη 

αυτή αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και συγκεκριμένα εκείνων που ασχολούνται με τη διαχείριση των 

συνεργασιών της. Είναι αξιοσημείωτο δηλαδή πως ενώ το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε 

ισχύ τα τελευταία εφτά χρόνια στην Ελλάδα και σχεδόν τριάντα χρόνια στο εξωτερικό, δεν 

είχε πραγματοποιηθεί κάποια έρευνα για την λειτουργία του και την επίδραση που έχει στη 

ζωή των νέων κατόχων, με την παρούσα μελέτη να γεμίζει αυτό το σημαντικό κενό, 

προσφέροντας για πρώτη φορά σημαντικά και αξιοσημείωτα δεδομένα. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, αφορά το πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και άλλες καλές πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο 
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έχουν την διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των Ατόμων με Αναπηρίες. Φυσικά και λόγος 

γίνεται ως επί τω πλείστων για την περίπτωση της Ελλάδας και για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, το οποίο σαφώς και δεν εκπροσωπεί τη συνολική κοινωνική πολιτική του 

ελληνικού κράτους για τα ΑμεΑ, αλλά και δεν μπορεί να συγκριθεί με τη περίπτωση άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών που υλοποιούν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και την 

περίπτωση που μπορεί να εφαρμόζουν κάποια άλλη πολιτική για τα ΑμεΑ μέσα σε αυτό.  

Έπειτα, ακολούθησε εννοιολογική προσέγγιση της κοινωνικής συμπερίληψης  και της 

ενσωμάτωσης των ΑμεΑ. Κατόπιν διενεργήθηκε το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας όπου 

μέσω συγκεκριμένων και εξειδικευμένων αξιολογικών ελέγχων αναλύθηκε ένα δείγμα 

εκατόν είκοσι (120) ατόμων, χωρισμένοι σε δύο πληθυσμούς των εξήντα (60) Ατόμων με 

Αναπηρία και εξήντα (60) χωρίς. Σκοπός της έρευνας ήταν μέσα από την ποσοτική έρευνα 

να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα συμβάλλει στην 

κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες και αμβλύνει τον κοινωνικό τους 

στιγματισμό. Έτσι, ζητήθηκε από το δείγμα της έρευνας να απαντήσει σε ένα ειδικά για την 

έρευνα, σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ως επί τω πλείστων κλειστού, αλλά και 

ανοιχτού τύπου.  

Αρχικά, είναι σημαντικό να καταγραφούν κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τα 

δημογραφικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο και ήδη αναλύθηκαν 

στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, το γεγονός πως το γυναικείο φύλο 

παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά αναπηρίας στη συγκεκριμένη έρευνα οφείλεται στο ότι 

οι ενδιαφερόμενες για έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων είναι γενικά σε μεγαλύτερο 

ποσοστό γυναίκες, κάτι που φαίνεται και από τα ποσοστά που σημειώθηκαν και στο 

πληθυσμό χωρίς αναπηρίες. Οπότε και δεν μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από την 

μελέτη αυτή πως το γυναικείο φύλο προέχει σε ποσοστά αναπηρίας. Ακόμη, η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων και στους δύο πληθυσμούς είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανύπαντροι, 
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γεγονός που πιθανώς συνδέεται άμεσα με το νεαρό της ηλικίας τους, παρά με την ύπαρξη 

αναπηρίας ή όχι. Μάλιστα, μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων χωρίς αναπηρίες είναι ανύπαντροι 

παρά ατόμων με αναπηρία. Όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων, 

τα Άτομα με Αναπηρία παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από εκείνα χωρίς 

αναπηρία. Ενώ ενδιαφέρον είναι και το γεγονός πως σχεδόν οι μισοί από τα χωρίς αναπηρίες 

του ερωτηματολογίου είναι φοιτητές/ριες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα άτομα με 

αναπηρία δεν είναι τόσο μεγάλο. Σε αυτό τον πληθυσμό όμως, έχουμε περισσότερους 

δημοσίους υπαλλήλους, γεγονός που εξηγείται και από την κοινωνική πρόνοια που ορίζεται 

στις προσλήψεις σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των 

ερωτηθέντων αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο πληθυσμοί σημειώνουν παρόμοια ποσοστά 

αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μισοί δηλαδή έχουν ένα πτυχίο ΤΕΙ ή 

Πανεπιστήμιου, γεγονός αρκετά αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Παρόλα αυτά τα ποσοστά 

ανεργίας που σημειώθηκαν στο πληθυσμό με αναπηρίες πρέπει να προβληματίσουν, καθώς 

ενώ σημειώνεται ένα ικανοποιητικό ποσοστό αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

η επαγγελματική αποκατάσταση φαίνεται να πλήττεται. Γεγονός πολύ σημαντικό για την 

καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου που ξεφεύγει από το πρωτεύον βιοποριστικό θέμα που 

προκύπτει, παίρνοντας κοινωνικές προεκτάσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνική 

συμπερίληψη ΑμεΑ και την ανεξάρτητη διαβίωση και τον αυτοπροσδιορισμό τους σε 

δεύτερη ανάλυση. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα: «Ποιες είναι οι γνώσεις 

και οι πληροφορίες των νεαρών κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για τα οφέλη και τα 

προνόμια που προσφέρει;» φαίνεται ότι οι νέοι χωρίς αναπηρίες και οι νέοι με αναπηρίες 

γνωρίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τα οφέλη και τα προνόμια που προσφέρει η ΕΚΝ 

δηλώνοντας απόλυτα πως είναι ενημερωμένοι και με την πρώτη ομάδα να σημειώνει 

μεγαλύτερο ποσοστό στις γνώσεις και τις πληροφορίες (πίνακας 4). Όσον αφορά το δεύτερο 
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ερευνητικό ερώτημα: «Ποια είναι η άποψη των νεαρών κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Νέων χωρίς αναπηρίες για την συμβολή του προγράμματος αυτού στην κοινωνική 

συμπερίληψη των ΑμεΑ», οι νέοι χωρίς αναπηρίες θεωρούν ότι συμβάλει στην κοινωνική 

συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες όπως φαίνεται στον πίνακα εννιά (9) όπου 

απαντάται και με το δεύτερο πληθυσμό της έρευνας να συμφωνεί σχετικά με αυτό, δίνοντας 

έτσι απάντηση και στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο ρωτά: «Ποια είναι η άποψη των 

νεαρών κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με αναπηρίες για την κοινωνική τους 

συμπερίληψη αφού απόκτησαν την Κάρτα. Έχουν θετική ή αρνητική γνώμη;». Για το οποίο 

πιο συγκεκριμένα, τα ΑμεΑ δήλωσαν πως και έχουν πρόθεση να την ανανεώσουν, γεγονός 

πως ενισχύει την άποψη ότι επιτυγχάνεται κοινωνική συμπερίληψη, αλλά και πως έχουν 

ενεργότερη καθημερινότητα από τότε που απέκτησαν την Κάρτα. Το τέταρτο ερευνητικό 

ερώτημα, «Αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο από τη στιγμή απόκτησης της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νέων;» και όπως φαίνεται τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ ενθαρρυντικά 

καθώς τα ΑμεΑ δηλώνουν ότι από τότε που απέκτησαν την κάρτα μετακινούνται συχνότερα, 

απέκτησαν κάποια νέα συνήθεια, δραστηριότητα ή χόμπι και γενικότερα ότι είναι μία 

υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει γενικότερα στην πιο ενεργή καθημερινότητά τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα οφέλη της κάρτας στα ΑμεΑ παίρνουμε από το πέμπτο 

ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις απόψεις συμμετεχόντων 

χωρίς αναπηρίες και των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τους λόγους που επέλεξαν την 

χρήση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, την συχνότητα χρήσης της κάρτας, τα οφέλη που 

λαμβάνουν, την κοινωνική συμπερίληψη και την προθυμία για ανανέωση;» Τα 

αποτελέσματα της έρευνας (Πίνακας 8) δείχνουν ότι τα ΑμεΑ ξεχωρίζουν ως σημαντικές τις 

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τη μόρφωση/εκπαίδευση και τα ταξίδια/μεταφορές. Ενώ τα 

άτομα χωρίς αναπηρίες κυρίως τα ταξίδια/μεταφορές, τον τουρισμό, τον 

πολιτισμό/ψυχαγωγία, τη μόρφωση/εκπαίδευση. Ακόμη μία διαφοροποίηση στους δύο 
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πληθυσμούς αφορά στη συχνότητα χρήσης της κάρτας. Τα ΑμεΑ τη χρησιμοποιούν μία με 

δύο φορές το μήνα, ενώ ο άλλος πληθυσμός μία με δύο φορές το εξάμηνο. Το έκτο 

ερευνητικό ερώτημα αφορά τη συσχέτιση και παρατήρηση πιθανών σημαντικών 

συμπερασμάτων σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και των λόγων 

επιλογής της χρήσης της κάρτας¸ τη συχνότητα, τα οφέλη και την προθυμία για ανανέωση. 

Πάνω σε αυτό παρατηρούμε πως οι γυναίκες (χωρίς αναπηρίες), χρησιμοποιούν συχνότερα 

την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για παροχές υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς σε σχέση με τους 

άντρες. Αντίστοιχα οι γυναίκες με αναπηρίες, χρησιμοποιούν συχνότερα την κάρτα σε 

θέματα πολιτισμού/ψυχαγωγίας, αθλητισμού και καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα τη 

θεωρούν πιο χρήσιμη σε θέματα που αφορούν Πολιτισμό/Ψυχαγωγία, 

Μόρφωση/Εκπαίδευση, Υγεία/Ομορφιά, Τηλεπικοινωνίες και Καταστήματα. Σχετικά με τις 

διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν ανάλογα με το επάγγελμα, οι μαθητές/ριες με αναπηρίες, 

θεωρούν λιγότερο σημαντικό λόγο στο να βγάλουν την κάρτα τη συμμετοχή που τους 

παρέχει σε διαγωνισμούς/ταξίδια, ενώ οι άνεργοι θεωρούν πως αυτός είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας. Επιπλέον, οι άνεργοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο την κάρτα για 

τουριστικές παροχές και για καταστήματα, ενώ οι μαθητές/ριες μόνο για το δεύτερο. 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, είναι εντυπωσιακή η τάση που αναδεικνύεται, καθώς η 

αύξηση του μορφωτικού επιπέδου των ΑμεΑ, αυξάνει τη συμφωνία τους τόσο σε λόγους για 

τους οποίους εξέδωσαν την κάρτα, όσο και σε θέματα συχνότητας και ωφελιμότητας, ενώ 

είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η συμπερίληψη σε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση, με τους πιο μορφωμένους να θεωρούν πως η ΕΚΝ συμβάλλει περισσότερο 

στο εν λόγω ζήτημα. Ως προς το εισόδημα συμπεραίνουμε πως τα άτομα χωρίς αναπηρίες 

μέσου μισθού, επιλέγουν την κάρτα κυρίως για τα προνόμια που αφορούν σε 

διαγωνισμούς/ταξίδια, ενώ τη χρησιμοποιούν περισσότερο για παροχές υγείας/ομορφιάς ή 

αθλητισμού. Ενώ, στον δεύτερο πληθυσμό φάνηκε πως όσο μεγαλύτερο μηνιαίο εισόδημα 
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έχει κάποιος/α, τόσο πιο θετικός/η είναι τόσο στη συχνότητα χρήσης της κάρτας, όσο και 

στην άποψη που διαμορφώνει για το πόσο ωφέλιμη είναι. Δύο ζητήματα που 

αλληλοεπηρεάζονται, καθώς όλοι οι κάτοχοι της κάρτας (με αναπηρίες ή χωρίς) αναζητούν 

σε μεγάλο βαθμό τις προσφορές και τις εκπτώσεις που προσφέρει η κάρτα, με αποτέλεσμα 

σε περίπτωση που την χρησιμοποιούν συχνά να τη θεωρούν ωφέλιμη, γεγονός που 

συνεπάγεται και με την ανανέωση της τον επόμενο χρόνο. Αναφορικά με το ζήτημα της 

ανανέωσης της κάρτας, βλέπουμε συντριπτικά ποσοστά επιθυμίας ανανέωσης και στους δύο 

πληθυσμούς. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο ποσοστό ατόμων χωρίς αναπηρία προτίθεται να 

κάνει ανανέωση, ενώ σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό πρόθεσης ανανέωσης κινούνται τα 

άτομα με αναπηρίες. Ποσοστά αξιοσημείωτα και εντυπωσιακά, αν συλλογιστεί κανείς πως η 

πρόθεση ανανέωσης είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που τέθηκαν, καθώς 

τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη γενικότερη επιτυχία του προγράμματος. Η εκπλήρωση ή 

μη των στόχων που τίθενται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό, διαφαίνεται από την 

πρόθεση και επιθυμία των κατόχων να την ανανεώσουν και έτσι να δεχτούν τα οφέλη, τα 

προνόμια και τις παροχές της για ακόμη ένα χρόνο. Από ότι φαίνεται από τα δεδομένα που 

προέκυψαν, το νεανικό αυτό κοινό σε γενικές γραμμές έχει μείνει αρκετά ευχαριστημένο από 

τις παροχές του προγράμματος και δείχνει απόλυτη πρόθεση να την ανανεώσει, 

κατοχυρώνοντας το πρόγραμμα αυτό ως ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο εκπτώσεων και 

όχι μόνο, στα χέρια των νέων. Φυσικά, δεν γίνεται να μην παρατηρηθεί πως στο πληθυσμό 

με αναπηρίες το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακά υψηλό, γεγονός που συνδέεται με την 

ύπαρξη εκπτώσεων και προνομίων που εξυπηρετούν άμεσα τα άτομα με αναπηρίες (κέντρα 

υγείας, μεταφορικά μέσα κ.α.). Έτσι δηλαδή διαφαίνεται, η πρόνοια που έχει σχεδιαστεί για 

τα άτομα με αναπηρίες, η οποία υποστηρίζεται και από τη χαμηλή τιμή διάθεσης της Κάρτας, 

αλλά και από κατάλληλες και άμεσα συνδεδεμένες με ζητήματα αναπηρίας, παροχές και 

συνεργασίες. Συμπληρωματικά σε αυτό, έρχεται να λειτουργήσει η τελευταία ερώτηση του 
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ερωτηματολογίου, η οποία είναι ανοικτού τύπου και δίνει την ευκαιρία στους κατόχους της 

Κάρτας να προτείνουν οι ίδιοι συνεργασίες με εταιρείες, φορείς και επιχειρήσεις που 

ουσιαστικά λείπουν από το πρόγραμμα. Μέσα από αυτά τα δεδομένα μπορούν να εξάγουν 

πολύτιμα συμπεράσματα οι επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό το πρόγραμμα και ως 

προς τους δύο πληθυσμούς και τις ελλείψεις που επισημαίνουν, αλλά και ιδιαίτερα για τα 

άτομα με αναπηρία, ώστε να ολοκληρωθεί με συνέπεια και ορθό τρόπο η διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων ως ένα εργαλείο εκπτώσεων, κίνησης, ανταλλαγής και 

συμμετοχής σε δραστηριότητες και νέα προγράμματα. Στο σημείο αυτό, μέσα από το 

ερώτημα αυτό ενισχύονται οι υποθέσεις για ανάγκη εύρεσης συνεργασιών που θα παρέχουν 

εκπτώσεις κυρίως στα μεταφορικά μέσα, σε δομές υγείας, κέντρα πολιτισμού και 

ψυχαγωγίας. Ένα ακόμη αποτέλεσμα που αξίζει να συζητηθεί είναι η παρ’ ολίγον άγνοια που 

έχουν τα άτομα με αναπηρίες για το δικαίωμά τους να εκδίδουν την κάρτα σε χαμηλότερη 

τιμή. To 61,7% των ατόμων με αναπηρίες δεν έχουν λάβει γνώση της ειδικής αυτής τιμής, 

ενώ ο πληθυσμός της χωρίς αναπηρίες με ποσοστό 91,4% αφήνει να εννοηθεί πως ίσως 

πληροφορείται για πρώτη φορά την ειδική αυτή τιμή και πρόνοια για τα ΑμεΑ. Φυσικά, αυτή 

η άγνοια που σημειώθηκε, βαραίνει κατά βάση το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 

και τον φορέα υλοποίησής του για τη μη επαρκή προώθηση της προσφοράς αυτής, η οποία 

και συνεπάγεται με ελλιπή πληροφόρηση και ενημέρωση στα άτομα με αναπηρίες, αλλά και 

τις οικογένειες και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Αυτό γιατί τα άτομα χωρίς αναπηρίες 

ήταν ακόμη λιγότερο ενημερωμένα για τη δυνατότητα αυτή. Το συμπέρασμα αυτό, προβάλει 

επιτακτική και άμεση την ανάγκη προώθησης της ειδικής τιμής για ΑμεΑ και των προνομίων 

και εκπτώσεων που δικαιούνται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι θεμιτό το υπάρχει τέτοια 

προσφορά και να μη τη γνωρίζει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αυτό μάλιστα, έχει συχνά 

ως αποτέλεσμα, την έκδοση της Κάρτας από Άτομα με Αναπηρία, με την τιμή των δέκα 

ευρώ κι όχι των δύο που κανονικά δικαιούνται. Για έναν ακόμη λόγο λοιπόν, η παρούσα 
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έρευνα φέρνει στην επιφάνεια πολύ σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσα διευθέτηση, 

όπως και το παραπάνω. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις στατιστικής ανάλυσης στο παρόν ερευνητικό 

ερώτημα προκύπτουν δώδεκα (12) στατιστικά σημαντικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφορικά με τους λόγους χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, οι νέοι χωρίς αναπηρίες 

επιλέγουν περισσότερο την κάρτα για κάποια συγκεκριμένη έκπτωση ή προσφορά σε σχέση 

με τα ΑμεΑ (p<0,011), για πολιτισμό και ψυχαγωγία (p<0,000), μόρφωση και εκπαίδευση 

(p<0,000), και υγεία και ομορφιά (p<0,000). Από την άλλοι τα ΑμεΑ τη χρησιμοποιούν 

συχνότερα λόγω της δυνατότητας που δίνουν περί συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή ταξίδια. 

Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης της Κάρτας, παρατηρήθηκε πως σε όλες τις επιλογές εκτός 

των ταξιδιών/μεταφορών, τα άτομα με αναπηρίες κάνουν πιο συχνή χρήση σε σχέση με τα 

άτομα χωρίς αναπηρίες, ενώ τέλος αναδείχθηκαν δύο στατιστικά σημαντικές διαφορές 

σχετικά με τα οφέλη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (p<0,000) και της συμβολής της 

κάρτας στην κοινωνική συμπερίληψη (p<0,047), όπου και στις δύο, τα ΑμεΑ συμφωνούν 

περισσότερο στην αντίστοιχη δήλωση. 

Στους περιορισμούς της έρευνας είναι απαραίτητο να γίνει λόγος για την μέθοδο 

δειγματοληψίας μη πιθανοτήτων και συγκεκριμένα ευκολίας που ακολουθήθηκε 

αναγκαστικά μεν, ώστε να υπάρχει ίσος αριθμός ατόμων στους δύο πληθυσμούς που ήταν 

απαραίτητο να μελετηθούν, δηλαδή νέοι κάτοχοι της Κάρτας Νέων με αναπηρίες και χωρίς. 

Απομάκρυνε δε την δυνατότητα για εντελώς τυχαία δειγματοληψία πιθανοτήτων, η οποία 

είναι μια πιο απλή διαδικασία και μία μέθοδος που οδηγεί σχετικά σε έναν εύκολο 

υπολογισμό του τυπικού (δειγματοληπτικού) σφάλματος και των ορίων αξιοπιστίας. Ακόμη, 

λόγω του χρόνου που διατέθηκε για την έρευνα μέσα στο ακαδημαϊκό εξάμηνο 

πραγματοποίησης της διπλωματικής, περιορίστηκαν τα ερωτήματα και τα ζητήματα που 
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θίχτηκαν στο ερωτηματολόγιο και έτσι δεν διευρύνθηκε με ερωτήματα σχετικά με την Κάρτα 

Νέων, τη γενικότερη λειτουργίας της στην Ελλάδα και τις παροχές της. 

Όσον αφορά τις προτάσεις, ουσιαστικά κυμαίνονται σε δύο επίπεδα που όμως 

αλληλοεπιδρούν και σχετίζονται. Πιο συγκεκριμένα, η ιδέα για τη μελέτη του προγράμματος 

αυτού και της σύνδεσής του με τα Άτομα με Αναπηρίες, προέκυψε μέσα από την προσωπική 

μου εμπειρία ως υπεύθυνη διαχείρισης συνεργασιών. Έτσι και ήταν επιτακτικό να γίνει 

γνωστό και να ενημερωθούμε από το συγκεκριμένο πληθυσμό για την όλη ανατροφοδότηση 

που λαμβάνει χρησιμοποιώντας την Κάρτα. Τα ερωτήματα πολλά, γι’ αυτό και 

δημιουργήθηκε ένα εκτενές αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα της συγκεκριμένες 

έρευνας αποτελούν τα πρώτα στατιστικά δεδομένα που εξάγονται για την Κάρτα και τα 

οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές πλευρές και αναγνώσεις. Αναμφισβήτητα, για το 

ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στο πρόγραμμα αυτό, εξυπακούεται η συστηματική και 

προσεκτική μελέτη και χρήση τους για τις μελλοντικές κινήσεις και συνεργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν. Μέσα από την έρευνα αυτή, προβάλλεται και εδραιώνεται μία ολόκληρη 

κοινωνική πολιτική για τα ΑμεΑ μέσα από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, με 

πανευρωπαϊκή προοπτική, καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη από τις τριάντα πέντε χώρες που 

προσφέρει την Κάρτα σε ειδική χαμηλότερη τιμή για άτομα με αναπηρίες. Σχετικά με αυτό, 

δεν αναφέρθηκε συγκριτικά η περίπτωση άλλων χωρών και της πολιτικής που μπορεί να 

ακολουθούν μέσα στο πρόγραμμα αυτό σχετικά με τα ΑμεΑ, καθώς σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες εφαρμόζεται μία οργανωμένη πολιτική για άτομα που έχουν αναπηρίες γενικότερα σε 

όλα τα πλαίσια της ζωής (εργασιακά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και άποψη κατάλληλων 

υποδομών) ώστε και πιθανόν να  μην κρίνεται απαραίτητη μία μειωμένη τιμή στη Κάρτα 

Νέων. Από την άλλη όμως, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα όπου υπάρχει ακόμη μεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης των όλων των υποδομών και γενικότερα των ζητημάτων που 

παρεμποδίζουν τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκφάνσεις της 
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σύγχρονης ζωής, κρίνεται θετικά το γεγονός πως προσφέρεται με ένα αρκετά μικρότερο 

αντίτιμο μία κάρτα παροχών και εκπτώσεων όπως η Κάρτα Νέων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

πολλά ζητήματα που αναδεικνύει η έρευνα και σχετίζονται με την παραπάνω πολιτική. 

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται να τονιστεί πως ενώ υπάρχει μία κοινωνική πολιτική από άποψη 

μειωμένης τιμής για τα ΑμεΑ, οι παροχές του προγράμματος δεν είναι σε μεγάλο βαθμό 

φιλικές προς αυτά. Μάλιστα, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η πιο 

δημοφιλής και χρήσιμη για εκείνους έκπτωση είναι εκείνη των τηλεπικοινωνιών όπου είτε 

παρέχεται έκπτωση στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, είτε επιπλέον 

χρόνος ομιλίας. Μία έκπτωση δηλαδή που δεν συνδυάζεται με την ύπαρξη ή μη κατάλληλων 

υποδομών και έτσι μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί και από άτομα με αναπηρίες. Ενώ, οι 

εκπτώσεις στους άλλους τομείς όπως τουρισμός και μετακινήσεις δεν φαίνεται να είναι τόσο 

δημοφιλείς για αυτά τα άτομα, παρότι είναι αρκετά ελκυστικές οι τιμές στις οποίες 

προσφέρονται. Αυτό προφανώς ερμηνεύεται λόγω των δυσκολιών που είναι αρκετά πιθανό 

να αντιμετωπίσουν κατά την χρήση των εκπτώσεων στους εν λόγω τομείς, λόγω έλλειψης 

αντίστοιχων υποδομών και οργάνωσης. Αυτό που πρέπει να τονιστεί δηλαδή είναι η σύνδεση 

της μειωμένης τιμής για ΑμεΑ με τις αντίστοιχες παροχές που θα είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν. Καθώς και όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κάτοχοι 

της Κάρτας με αναπηρίες επιλέγουν τις εκπτώσεις στην τηλεφωνία και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα πανεπιστημίων (είναι ως επί τω πλείστων εξ’ αποστάσεως και δεν απαιτείται 

φυσική παρουσία στα πανεπιστημιακά έδρανα) και έτσι συμπεραίνουμε πως η προτίμηση 

αυτή συνεπάγεται των δυσκολιών που θα προκύψουν στις υπόλοιπες κατηγορίες και 

ουσιαστικά περιορίζει τα άτομα αυτά από το να χρησιμοποιήσουν και να απολαύσουν όλες 

τις δυνατότητες, προσφορές και εκπτώσεις που προφανώς αναφέρονται σε άτομα χωρίς 

αναπηρίες. Ακόμη, και στις προσφορές που υπάρχουν στο τομέα της υγείας, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μία σημαντική προσθήκη που σχετίζεται με κέντρα αποκατάστασης, 
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φυσιοθεραπειών, ορθοπεδικών εξαρτημάτων και άλλα συναφή. Η εξέλιξη αυτή, θα 

χαρακτηριζόταν πολύ σημαντική αν λάβουμε υπόψη μας και την έλλειψη υποδομών και 

παροχών που φαίνεται να χαρακτηρίζει τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί για τα ΑμεΑ 

στη χώρα μας. 

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους 

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς ως καλή πρακτική και ως ένα εργαλείο για το στήσιμο και 

την εφαρμογή παρόμοιων πρακτικών, φυσικά με περιθώρια βελτίωσης που σχετίζονται 

κυρίως με την καλύτερη οργάνωση των εκπτώσεων και των προσφορών ώστε τα ΑμεΑ είναι 

σε θέση να τις υλοποιήσουν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, δίνονται πολύτιμα δεδομένα για τις 

στάσεις και τις απόψεις και ατόμων με αναπηρίες και χωρίς για το κατά πόσο ένα εκπτωτικό 

εργαλείο όπως η Κάρτα Νέων, μπορεί να κάνει σημαντική και θετική διαφορά στη κοινωνική 

συμπερίληψη των ΑμεΑ και στην ενεργότερη καθημερινότητά τους. Παράλληλα, 

εμφανίζονται σημαντικά στοιχεία για τις απόψεις και γνώσεις που έχουν τα άτομα χωρίς 

αναπηρίες για τα ΑμεΑ, γεγονός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα σε κάποια νέα 

μελλοντική έρευνα. Το ίδιο ισχύει και για τις καταγεγραμμένες απόψεις των ΑμεΑ, οι οποίες 

αποτελούν σπουδαίο εύρημα για περαιτέρω διερεύνηση, ταυτόχρονα και εργαλείο για την 

βελτίωση, αλλά και χάραξη νέων δράσεων και πολιτικών που σχετίζονται με την Κοινωνική 

τους Συμπερίληψη. 
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Παράρτημα 

Στάσεις – απόψεις κατόχων της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νέων σχετικά με την κοινωνική 

συμπερίληψη των ατόμων με Αναπηρίες 
 

Το ερωτηματολόγιο που καλείστε να συμπληρώσετε αφορά τις απόψεις και στάσεις των κατόχων της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε ότι αφορά την κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με Αναπηρία και τη 

συμβολής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε αυτό τον τομέα. 

Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο έχοντας υπόψη ότι είναι ανώνυμο και συνεπώς τα στοιχεία που 

συλλέγονται είναι εμπιστευτικά. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, γι' αυτό είναι σημαντικό να 

απαντήσετε με ειλικρίνεια υποδεικνύοντας τις απαντήσεις που πραγματικά σας αντιπροσωπεύουν.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Μέρος Ι: Δημογραφικά 

 

Ερώτηση Ι.1 Φύλο: 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Άνδρας   

Γυναίκα   

Ερώτηση Ι.2 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Ανύπαντρος-η   

Παντρεμένος-η   

Διαζευγμένος-η   

Χήρος-α   

Ερώτηση Ι.3  Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων ανήκει το δικό σας; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Δημόσιος Υπάλληλος   

Ιδιωτικός Υπάλληλος   

Ελεύθερος Επαγγελματίας   

Μαθητής/-ρια   

Φοιτητής/-ρια   

Άνεργος   
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Ερώτηση Ι.4  Έχετε αναπηρία; Αν ναι, ποια; 

 

 

Ερώτηση Ι.5  Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Δημοτικό   

Γυμνάσιο   

Λύκειο   

ΙΕΚ – Ανώτερη Σχολή   

ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο   

Μεταπτυχιακό   

Διδακτορικό   

Ερώτηση Ι.6  Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει το μηνιαίο καθαρό εισόδημα 

σας; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

1€-500€   

501€-1000€   

1001€-2000€   

2001€ και άνω   

 

 

Μέρος ΙΙ: Ερωτήσεις Έκφρασης Γνώμης  

Ερώτηση ΙΙ.1 Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ή κάνετε 

ανανέωση;  

Βάλτε ένα "Χ" στο αντίστοιχο κουτάκι. 

□ Πρώτη φορά 

□ Ανανέωση 

 

 

 

Ερώτηση ΙΙ.2 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως γνωρίζετε που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 
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Βάλτε στο κουτάκι τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την απάντησή σας. □ 

ή      Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι 

1 2 3 4 5 6 7 

διαφωνώ 

απόλυτα 

διαφωνώ 

πολύ 
διαφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

συμφωνώ 
συμφωνώ 

πολύ 

συμφωνώ 

απόλυτα 

       

 (Κλίμακα Λίκερτ [Likert]) 

 

Ερώτηση ΙΙ.3 Παρακαλούμε, εκφράστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις: 

(Κλίμακα Λίκερτ [Likert]) 

  
Διαφωνώ 
απόλυτα 

 
Διαφωνώ 

πολύ 

 
Διαφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

 
Συμφωνώ 

 
Συμφωνώ 

πολύ 

 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο λόγος που με οδήγησε 
στην έκδοση της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 
είναι το σύνολο των 

εκπτώσεων/προσφορών 

       

Ο λόγος που με οδήγησε 
στην έκδοση της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 
είναι μία συγκεκριμένη 

έκπτωση/προσφορά 

       

Ο λόγος που με οδήγησε 
στην έκδοση της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 
είναι η δυνατότητα 

συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς/ταξίδια 

       

Ο λόγος που με οδήγησε 
στην έκδοση της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 
είναι η προτροπή που 
δεχτήκατε από φίλους 

       

 

 

Ερώτηση ΙΙ.4 Παρακαλούμε, εκφράστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις: 
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(Κλίμακα Λίκερτ [Likert]) 
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Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «ταξίδια & 

μεταφορές» 

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «πολιτισμός & 

ψυχαγωγία» 

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «Μόρφωση & 

Εκπαίδευση» 

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «Υγεία & Ομορφιά» 

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «Αθλητισμός»  

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «Φαγητό & Ποτό» 

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «Τουρισμός» 

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «Υπηρεσίες 

Τηλεπικοινωνιών» 

       

Χρησιμοποιώ συχνά τις προσφορές 
στην κατηγορία «Καταστήματα» 

       

 

Ερώτηση ΙΙ.5 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως τα άτομα με Αναπηρίες μπορούν να 

επωφεληθούν των εκπτώσεων/προσφορών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 

Βάλτε στο κουτάκι τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την απάντησή σας. □ 

ή      Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι 

1 2 3 4 5 6 7 

διαφωνώ 

απόλυτα 

διαφωνώ 

πολύ 
διαφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

συμφωνώ 
συμφωνώ 

πολύ 

συμφωνώ 

απόλυτα 

       

 (Κλίμακα Λίκερτ [Likert]) 

Ερώτηση ΙΙ.6 Παρακαλούμε, εκφράστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις: 

(Κλίμακα Λίκερτ [Likert]) 
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Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Ταξίδια & Μεταφορές» μπορούν να 

είναι ωφέλιμες για άτομα με 
Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Πολιτισμός & Ψυχαγωγία» μπορούν 

να είναι ωφέλιμες για άτομα με 
Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Μόρφωση & Εκπαίδευση» μπορούν 

να είναι ωφέλιμες για άτομα με 
Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία «Υγεία 
& Ομορφιά» μπορούν να είναι 

ωφέλιμες για άτομα με Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Αθλητισμός» μπορούν να είναι 

ωφέλιμες για άτομα με Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Φαγητό & Ποτό» μπορούν να είναι 
ωφέλιμες για άτομα με Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Τουρισμός» μπορούν να είναι 

ωφέλιμες για άτομα με Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών» 

μπορούν να είναι ωφέλιμες για άτομα 
με Αναπηρίες 

       

Οι προσφορές στην κατηγορία 
«Καταστήματα» μπορούν να είναι 
ωφέλιμες για άτομα με Αναπηρίες 

       

 

 

 

 

Ερώτηση ΙΙ.7 Παρακαλούμε, εκφράστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις 

παρακάτω προτάσεις: 

(Κλίμακα Λίκερτ [Likert]) 
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διαφωνώ 

απόλυτα 

 
διαφωνώ 

πολύ 

 
διαφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

 
συμφωνώ 

 
συμφωνώ 

πολύ 

 
συμφωνώ 

απόλυτα 

1.Από τότε που 

απέκτησα την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 

μετακινούμαι συχνότερα. 

       

2. Από τότε που 

απέκτησα την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων 

απέκτησα μία νέα 

συνήθεια, 

δραστηριότητα ή χόμπι. 

       

3. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων συμβάλει στην 

κοινωνική συμπερίληψη 

ατόμων με Αναπηρίες. 

       

4. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων είναι σε θέση να 

βοηθήσει στην 

ενεργότερη 

καθημερινότητα ατόμων 

με Αναπηρίες 

       

 

Ερώτηση ΙΙ.8 Πόσο συχνά κάνετε χρήση των εκπτώσεων/προσφορών της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νέων: 

□ Ποτέ 

□ 1-2 φορές τον χρόνο 

□ 1-2 φορές το εξάμηνο 

□ 1-2 φορές τον μήνα 

□ Περίπου 1-2 φορές την εβδομάδα 

□ Σχεδόν κάθε μέρα 

Ερώτηση ΙΙ.9 Έχετε πρόθεση να ανανεώσετε τον επόμενο χρόνο την Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων: 

□ Ναι 

□ Όχι 

□ Δεν είμαι σίγουρος/η ακόμη 

Ερώτηση ΙΙ.10 Γνωρίζατε πως το κόστος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για άτομα με 

Αναπηρίες είναι δύο (2) ευρώ; 

□ Ναι 

□ Όχι  

□ Δεν έχω γνώμη 
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Ερώτηση ΙΙ.11 Προτείνετε κάποια έκπτωση/προσφορά που πιστεύετε θα ωφελήσει 

άτομα με Αναπηρίες. 
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Γράφημα 1: Φύλο 

 
 

 

Γράφημα 2: Οικογενειακή κατάσταση 
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Γράφημα 3: Κατηγορία επαγγέλματος 

  

Γράφημα 4: Έχετε αναπηρία; Αν ναι, ποια;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Γράφημα 5: Μορφωτικό επίπεδο 

 

Γράφημα 6: Καθαρό μηνιαίο εισόδημα 
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Γράφημα 7: Είναι η πρώτη φορά που εκδίδετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ή κάνετε 

ανανέωση; 

 

Γράφημα 8: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως γνωρίζετε που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 
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Γράφημα 11: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως τα άτομα με Αναπηρίες μπορούν να 

επωφεληθούν των εκπτώσεων/προσφορών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων; 
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Γράφημα 14: Πόσο συχνά κάνετε χρήση των εκπτώσεων/προσφορών της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νέων; 
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Γράφημα 15: Έχετε πρόθεση να ανανεώσετε τον επόμενο χρόνο την Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων; 

 

 

 Γράφημα 16: Γνωρίζατε πως το κόστος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για 

άτομα με Αναπηρίες είναι 2 ευρώ; 
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Γράφημα 17: Προτείνετε κάποια έκπτωση/προσφορά, που πιστεύετε ότι θα ωφελήσει 

Άτομα με Αναπηρίες; 

 

 

Γραφήματα 18-29: Διαφοροποιήσεις ως προς τα Άτομα με Αναπηρίες και εκείνα χωρίς 
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Γράφημα 30: Διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο (άτομα χωρίς αναπηρίες) 

 
 

 



91 
 

Γραφήματα 31-34: Διαφοροποιήσεις ως προς την οικογενειακή κατάσταση (Άτομα 

χωρίς αναπηρίες) 

  

  

 

Γράφημα 35: Διαφοροποιήσεις ως προς το επάγγελμα (Άτομα χωρίς αναπηρίες) 
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Γραφήματα 36-39: Διαφοροποιήσεις ως προς το μορφωτικό επίπεδο (Άτομα χωρίς 

αναπηρίες) 
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Γραφήματα 40-42: Διαφοροποιήσεις ως προς το καθαρό μηνιαίο εισόδημα (Άτομα 

χωρίς αναπηρίες) 

 

  

 

 

Γραφήματα 43-50: Διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο (ΑμεΑ) 
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Γραφήματα 51-53: Διαφοροποιήσεις ως προς το επάγγελμα (ΑμεΑ) 

  

 

 

Γραφήματα 54-68: Διαφοροποιήσεις ως προς το μορφωτικό επίπεδο (ΑμεΑ) 
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Γραφήματα 69-77: Διαφοροποιήσεις ως προς το καθαρό μηνιαίο εισόδημα (ΑμεΑ) 
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