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Πεξίιεςε 

 Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο  ησλ εξγνδνηψλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Αξρηθά, αλαδεηήζεθαλ 

βηβιηνγξαθηθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο ησλ εξγνδνηψλ σο 

πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηέζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζα ιακβάλακε 

ππφςε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. ηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα, ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ 75 Έιιελεο εξγνδφηεο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία. Σα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ φηη νη ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη θαηά θχξην ιφγν αξλεηηθέο φζν αθνξά ην ελδερφκελν ηεο 

πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία, Αθφκα, ε ζηάζε ηνπο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην είδνο 

αιιά θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο. Οη πην «απνδεθηέο» αλαπεξίεο, απφ ηνπο 

Έιιελεο εξγνδφηεο, είλαη νη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο ζε πην ήπην βαζκφ θαζψο 

(πξνβιήκαηα αθνήο θαη ε ρακειή φξαζε) θαη ε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. 

Σέινο, δηαθαίλεηαη φηη ην θχιν θαη ε ειηθία ησλ εξγνδνηψλ θαζψο θαη ε πεξηνρή πνπ 

βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ηνπο επεξεάδεη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε 

πξφζιεςεο αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο. Απφ ηελ άιιε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο απηέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Αλαπεξία, εξγαζηαθή έληαμε, ζηάζεηο εξγνδνηψλ, απαζρφιεζε, 

δηαθξίζεηο  

 

Abstract 

This thesis deals with the attitudes and perceptions of private enterprise employers 

in Greece for people with disabilities. Initially, the factors that affect the intention of 

recruiting employers to people with disabilities are bibliographically sought, and asked the 
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research questions that could be taken into account for conducting the research. Then, a 

survey was implemented, involving 75 Greek employers of private companies who were 

asked to answer a questionnaire, in order to draw some conclusions about their attitudes 

and perceptions regarding the vocational rehabilitation of people with disabilities. The 

results show that the attitudes of private-sector employers in Greece are primarily negative 

in terms of the probability of recruiting people with disabilities. Their attitude varies 

according to the type and severity of disability. The most "acceptable" disabilities, from the 

perspective of employers, are sensory diseases to a moderate degree and the loss of lower 

limb mobility. Finally, it is noted that the gender and age of the employers and the area in 

which the enterprise is located, influence the employer's views on the intention to recruit 

people with specific disabilities. On the other hand, the educational level and the size of 

the enterprise do not seem to affect these attitudes. 

Keywords: Disability, work integration, employers' attitudes, employment, 

discrimination 

Πξφινγνο  
 

Ζ ζεκαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηφζν ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί θαη δελ 

πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Σα πηζαλά νθέιε γηα ηα ίδηα ηα άηνκα, αιιά θαη γηα ηνπο 

κειινληηθνχο ηνπο εξγνδφηεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

ηα νθέιε απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ, ηελ 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο,  απνθηνχλ  αίζζεκα ηεο αλεμαξηεζίαο, απηνεθηίκεζεο θαη 

αηζζάλνληαη παξαγσγηθά θαη νινθιεξσκέλα κέιε ηεο θνηλσλίαο (Papadopoulos et al., 

2015). Ζ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε νδεγεί ζε νηθνλνκηθή ειεπζεξία, ε νπνία, κε ηε 
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ζεηξά ηεο, βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν, απμάλεη ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη 

εληζρχεη ηελ αίζζεζε απηνεθηίκεζεο (Malakpa, 2007). Παξφιν πνπ ε εξγαζία απνηειεί 

θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο δσέο ησλ πεξηζζφηεξσλ ελειίθσλ, ηα άηνκα κε αλαπεξία 

εμαθνινπζνχλ λα ππφ-  εθπξνζσπνχληαη ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο. Απηή ε 

ππφ- εθπξνζψπεζε θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε έξεπλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε θξαγκψλ ζηε ζπκκεηνρή ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο (Crudden & 

McBroom, 1999).  

 Δπνκέλσο δεδνκέλεο ηεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ηεο εξγαζίαο  ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη αθεηέξνπ ηεο απνπζίαο θάπνηαο πξφζθαηεο έξεπλαο  πνπ λα αζρνιείηαη κε 

αληίζηνηρν ζέκα, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θξίζεθε θαηάιιειν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.   

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ κνπ φια απηά ηα 

ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο, ζεκαληηθφ θξίλεηαη ζην ζεκείν απηφ 

λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πεξάησζε ηεο.  

Δηδηθφηεξα, ζεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη πξνο ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη θπξίσο πξνο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θ. Παπαδφπνπιν 

Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηελ θ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, γηα ηελ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπκβνιή ηεο ζηελ επηηπρή 

δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.   

Ηδηαίηεξεο, αθφκα, επραξηζηίεο θαη επγλσκνζχλε εθθξάδνληαη πξνο φινπο φζνπο 

απνηέιεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αθηέξσζαλ ηνλ ρξφλν ηνπο θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ έξεπλά κνπ.    



13 
 

Οινθιεξψλνληαο, ζα ήζεια λα απεπζχλσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα 

κνπ γηα ηελ αγάπε ηνπο θαη πάλσ απφ φια ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο.  
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Δηζαγσγή 
 

 Ζ εξγαζία, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε φιεο ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Σν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ εξγαζία, είλαη ε ηειεπηαία θάζε ηεο καθξάο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίαο 

απνθαηάζηαζεο. Ωζηφζν, ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο 

δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, αιιά σο θάηη πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ θάζε αηφκνπ (Stankova & Trajkovski, 2010).  Ζ εξγαζία 

παξέρεη πξνθαλείο νηθνλνκηθέο αληακνηβέο, θαζψο θαη αίζζεζε ηαπηφηεηαο, νινθιήξσζεο 

θαη λνήκαηνο. Ο ρψξνο εξγαζίαο παξέρεη ζπρλά ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ εθηφο ηνπ ζπηηηνχ (La Grow & Daye, 2005). Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ε απαζρφιεζε ζπλδέεηαη κε απμεκέλε απηνεθηίκεζε θαη πςειφηεξα επίπεδα απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ ε έιιεηςε εξγαζίαο έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηάζιηςε θαη ηε ρακειή απηφ- εμέιημε θαη φηη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο 

θαη ζηα πξνζσπηθά (Leonard, 2002). 

Σα άηνκα κε αλαπεξία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο κειέηεο, ππφ-

εθπξνζσπνχληαη γεληθά ζην ρψξν εξγαζίαο ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

(Wolffe & Spungin, 2002). ε παγθφζκην επίπεδν, ππάξρνπλ πάλσ απφ έλα 

δηζεθαηνκκχξην άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ απφ ην 80% δνπλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 

γη’ απηφ ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην ρψξν εξγαζίαο έρεη γίλεη έλα πηεζηηθφ 

δήηεκα ζηελ θαηλνκεληθά «ζχγρξνλε» θνηλσλία καο (Nota et al., 2014). Απηφ ην 

παγθφζκην, ινηπφλ, θαηλφκελν νθείιεηαη ζε κηα πνηθηιία παξαγφλησλ πνπ παξαθάησ ζα 

αλαιπζνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηα κπξηάδα κχζσλ θαη παξαλνήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαπεξίεο (Malakpa, 2007). Έλαο φκσο, απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φκσο, είλαη νη αληηιήςεηο ησλ 

ίδησλ ησλ εξγνδνηψλ . 
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Με απηά ηα δεδνκέλα, ε παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ ζηάζεσλ 

θαη αληηιήςεσλ ησλ εξγνδνηψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ηελ γεληθφηεξε εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ Διιάδα. ε 

αλαδήηεζε αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζηε βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλεηαη φηη νη έξεπλεο πνπ 

κειεηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ βφξεην Διιάδα θαη δελ ππάξρεη θάπνηα πνπ λα εξεπλά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηα ηειεπηαία  5 ρξφληα. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο 

πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο κε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα ζηνλ ρψξν ηεο 

Διιάδαο. Έηζη, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε πξνεγνχκελεο 

θαη επφκελεο έξεπλεο ίδηνπ ή παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ, κε ζθνπφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ 

ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ηηο ζηάζεηο 

ησλ εξγνδνηψλ πην δηεμνδηθά, θαζψο αλαδεηά ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα θάζε αλαπεξία 

μερσξηζηά, θάηη πνπ δελ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε έξεπλεο, θαζψο ζπλήζσο εμεηάδνπλ κία 

κφλν αλαπεξία. Αθφκα, ζπκβάιιεη ζην λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηνλ ηνκέα απηφ,  θαη ηνλ 

βαζκφ πνπ έρεη θάλεη βήκαηα πξνφδνπ ή αληίζηνηρα ηνλ βαζκφ πνπ έρεη κείλεη ζηάζηκε  

ζηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 

 Ωο πξνο ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ζπκκεηερφλησλ, εξγαιείνπ 

θαη αλαιχζεσλ, επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα αληίζηνηρεο έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο 

θξίλνληαη νη πιένλ θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.  

 Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ αλαγλψζηε, θξίλεηαη αλαγθαία 

ε παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηεο ε νπνία είλαη ε εμήο.  
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Αξρηθά, επηρεηξείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε δχν κέξε, ην πξψην κέξνο 

αθνξά ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

ελψ ην δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο παξνπζηάδεηαη ζε δχν 

θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη θάπνηνη νξηζκνί, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν φζν θαη παγθφζκηα.  ην δεχηεξν 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

εξγνδνηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ πξφζεζε ηνπο γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ επηρείξεζε ηνπο.   

ην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (3
ν
 θεθάιαην) γίλεηαη παξνπζίαζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Αθφκα, ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε, ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, 

πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη επηβεβαηψλνπλ ή δηαςεχδνπλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Παξάιιεια,  επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα επξήκαηα θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  ην ηέινο παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ειιεληθέο 

θαη μελφγισζζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. 
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Μέξνο Α’   ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ - 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

1.1. Αλαπεξία. Έλλνηα θαη νξηζκνί 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο έρεη θαηαλνεζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλαπεξία είλαη ζεκαληηθφο επεηδή ε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε απηνχο (Haegele & Hodge, 

2016). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαπεξία. Μεηαηνπίδεηαη απφ ην ηαηξηθφ κνληέιν, πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζην ζψκα θαη ην κπαιφ ηνπ αηφκνπ θαη πξνθχπηεη απφ βιάβεο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο, ζε κηα θνηλσληθή πξννπηηθή, δίλνληαο έκθαζε ζην πιαίζην θαη 

ζηα εκπφδηα ηεο αλαπεξίαο (Holler & Werner, 2018). Σφζν ηα ηαηξηθά φζν θαη ηα 

θνηλσληθά πξφηππα έρνπλ ιάβεη θξηηηθέο θαη επηθξίζεηο (Haegele & Hodge, 2016). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO), νη δπζιεηηνπξγίεο  

ηαμηλνκνχληαη σο αλαπεξία (Impairment), αληθαλφηεηα (Disability) θαη αλεπάξθεηα 

(Handicap). Ζ ηαμηλφκεζε απηή ππνζηεξίδεη,  πσο ε αλαπεξία (Impairment) αμηνινγείηαη 

κε βάζε ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ εκπιεθφκελνπ 

νξγάλνπ. Ζ αληθαλφηεηα (Disability) ή αιιηψο πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο. Σέινο, ε αλεπάξθεηα 

(Handicap) ή ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή, έρεη λα θάλεη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή (Trauzettel-Klosinski, 2010).  

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ADA (Americans with Disabilities Act), «αλαπεξία» 

είλαη έλαο λνκηθφο φξνο θαη φρη ηαηξηθφο. Δπεηδή ν νξηζκφο ηεο  ADA έρεη έλα λνκηθφ 

πιαίζην, δηαθέξεη απφ ην πψο νξίδεηαη ε αλαπεξία ζε ζρέζε κε άιινπο λφκνπο. χκθσλα 
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κε ηελ ADA, ινηπφλ,  έλα άηνκν κε αλαπεξία νξίδεηαη, σο έλα άηνκν πνπ έρεη κηα 

ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή κεηνλεμία πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο δσήο. Απηφ πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ έρνπλ θαηαγξαθή κηαο 

ηέηνηαο βιάβεο, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ απηή ηε ζηηγκή αλαπεξία. Πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα αλαπεξία, αιιά ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θάπνηα αλαπεξία. Ζ 

ADA θαζηζηά επίζεο παξάλνκε ηε δηάθξηζε θαηά πξνζψπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ηνπ 

πξνζψπνπ απηνχ κε άηνκν κε αλαπεξία (“What is the definition of disability under the 

ADA?,”). 

Καηά ηνλ Παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο (WHO, 2013), ε αλαπεξία δελ είλαη κφλν 

πξφβιεκα πγείαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πεξίπινθν θαηλφκελν, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζψκαηνο ελφο αηφκνπ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη. Ζ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο απαηηεί παξεκβάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ εκπνδίσλ. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ ηηο ίδηεο 

αλάγθεο πγείαο κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία.  

ε γεληθέο γξακκέο, παξαηεξείηαη κηα παξαλφεζε ζρεηηθά κε ηνλ φξν αλαπεξία. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπλδένπλ ηελ αλαπεξία κε νπνηνλδήπνηε θπζηθφ ή αηζζεηεξηαθφ 

πεξηνξηζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη πνιχ ιίγνη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ηελ 

παξάκεηξν ησλ δηαλνεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, φηαλ αθνχλ ηνλ φξν αλαπεξία.  Τπάξρνπλ 

θαη νξηζκέλνη πνπ ζεσξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, σο «άηνκα πνπ είλαη ιηγφηεξν ηθαλά λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαλνληθά», ή «άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ», θαζψο θαη «σο άξξσζηα ή κε θαθή πγεία άηνκα»  (Siperstein et al., 2006). 

Δίλαη ελδηαθέξνλ, φηη αθφκα θαη άηνκα πνπ έρνπλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε αλαπεξία 

ή έρνπλ ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ κε έλα ηέηνην άηνκν κε ζεσξνχλ επίζεο φηη ε αλαπεξία 

ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ζσκαηηθή δπζιεηηνπξγία (Siperstein et al., 2006). 
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Γεληθά, ε αλαπεξία έρεη ζπζρεηηζηεί κε αξλεηηθέο εηθφλεο. Αλάινγα βέβαηα, κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν πνιινί άλζξσπνη θαη ιανί πξνζδίδνπλ ζηελ αλαπεξία δηαθνξεηηθή 

ρξνηά θαη ππφζηαζε. ε έλα πιαίζην θηψρεηαο, φπσο είλαη απηφ ηεο Κέλπαο, πεξηνξηζκέλεο 

ελεκέξσζεο, ειιηπνχο εθπαίδεπζεο θαη πξφζβαζεο ζε πφξνπο, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

έλλνηα ηεο αλαπεξίαο πξνθχπηεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν εξκελεηψλ ηνπ φξνπ (Bunning et 

al., 2017). Έηζη, ζχκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Κέλπα, ε χπαξμε ηεο 

αλαπεξίαο απνδίδεηαη ζηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ππφ ηελ 

κνξθή θάπνηαο ππεξθπζηθήο δχλακεο, κε αλαθνξά ζε δαίκνλεο θαη θαθά πλεχκαηα, ή 

αθφκα θαη ζηελ καγεία, θαη ηελ ζεσξνχλ σο θάηη απαξάδεθην θαη αλεπηζχκεην (Bunning 

et al., 2017).  

Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ππάξρνπλ πάξα πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί, νη νπνίνη 

άπηνπλ έλα κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλαπεξίαο. Λακβάλνληαο, ππφςε απηνχο 

ηνπο νξηζκνχο αιιά θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ επηθξαηνχλ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε άηνκα κε αλαπεξία λα ζθέθηνληαη θξηηηθά ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νξίδνπλ θαη ζπδεηνχλ ηελ αλαπεξία. Ζ αλαπεξία δελ είλαη θαη δελ πξέπεη λα 

είλαη θαηάζηαζε αηνκηθή, αθνξά ζε νιφθιεξε ηε θνηλσλία.  

1.2.  Ιζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην- Επαγγεικαηηθή έληαμε αηόκσλ κε αλαπεξία  

 

Ζ εξγαζία είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο φζν θαη γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο απνθαηάζηαζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ βηψζεη θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία. Ζ 

δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ λα απνθηήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ απαζρφιεζε, έρεη βαζηά 

επίδξαζε ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο. Ζ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσλία σο ελεξγνί πνιίηεο θαη κεηξηάδνληαη νη 

θξαγκνί πνπ ηνπο ζπλδένπλ κε ην ζηίγκα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο δηαθξίζεηο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία θαη ζηελ απαζρφιεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεξαπεπηηθή 

πξνζπάζεηα, αιιά θαη σο ζεκαληηθφο δείθηεο επηηπρνχο έθβαζεο (Boardman, 2003). 
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 Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990,  ε πξννδεπηηθή λνκνζεζία πξνψζεζε ηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε ADA ην 1990, απαγνξεχεη 

ηε ρξήζε ηεο αλαπεξίαο ελφο αηφκνπ σο βάζε γηα ηηο απνθάζεηο πξφζιεςεο θαη απαηηεί 

απφ ηνπο εξγνδφηεο λα θάλνπλ πξνζαξκνγέο, ψζηε ηα άηνκα κε αλαπεξία λα κπνξνχλ λα 

εθηειέζνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο εξγαζίαο (Louvet, 2007). 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έλαο κεγάινο αξηζκφο αιιαγψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα 

ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο. Όκσο, φπσο ηζρχεη 

γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, νπζηαζηηθέο βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο κπνξνχλ 

λα επηηεπρζνχλ κφλν φηαλ ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ηελ ειεπζεξία  θαη ηνλ έιεγρν πνπ 

ρξεηάδεηαη ψζηε λα θάλνπλ νη ίδηνη απηέο ηηο αιιαγέο. Οη επηινγέο απηέο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ ρξεκαηηθή δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα επεξεάζεη ηελ θχζε θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο γηα φια ηα άηνκα κε αλαπεξία 

(Sowers et al., 2002).  Ζ ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ζεζπίζεη κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ 

πιαηζίσλ, ηα νπνία κεξηκλνχλ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 χκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1, ε εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην θξάηνο, ην νπνίν κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ. Όινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε 

δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο.  

 Σαπηφρξνλα, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ λφκνπ 

λ.2190/1994, είλαη θαη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) λα απνιακβάλνπλ 

ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Έηζη, ζχκθσλα 

κε ην χληαγκα ηεο Διιάδνο(2008), ε εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα φισλ ησλ πνιηηψλ, πνπ 
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πξνζηαηεχεηαη απφ ην θξάηνο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ απηφ ην 

δηθαίσκα θαη λα ηπγράλνπλ επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 2190/1994, πνζνζηφ 10% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ 

ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, 

θνξέα θαη θιάδν ή εηδηθφηεηα θαιχπηνληαη απφ άηνκα κε αλαπεξία, κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ. πγθεθξηκέλα νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2643/1998 ππνρξενχληαη λα 

πξνζιακβάλνπλ: 

α) ζην 80% ησλ θελψλ ζέζεσλ ηειεθσλεηψλ θαη ππαιιήισλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ, 

ηπθινχο πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 

επνπηεία ησλ Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απφ θάζε άιιε δεκφζηα αξρή. 

β) έλα δηθεγφξν κε αλαπεξία, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, εθφζνλ 

απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε (5) δηθεγφξνπο (Άρθρο 23 – Ποσοστά ΑμεΑ σε 

προσλήυεις ν.2190/1994, 2016). 

 Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο 

λα εμηζνξξνπεζεί ην ράζκα πνπ ππάξρεη ζηα πνζνζηά, αλάκεζα ζηελ απαζρφιεζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, κε ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 

Παξ' φια απηά νη λφκνη δελ αξθνχλ γηα λα αιιάμνπλ κηα λννηξνπία πνπ είλαη βαζηά 

ξηδσκέλε ζε πνιινχο αλζξψπνπο. Αθφκε θαη φηαλ επηβάιινληαη, ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα 

εμαζζελίζνπλ νη ήδε ππάξρνπζεο αληηιήςεηο θαη νη επξέσο δηαδεδνκέλεο ππνζέζεηο 

(Ferrucci, 2014). 
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1.3.  ηαηηζηηθά ζηνηρεία απαζρόιεζεο αηόκσλ κε αλαπεξία 

 

Παξ’ φιεο φκσο, ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδεη ην θάζε θξάηνο ηα άηνκα 

κε αλαπεξία δελ κπνξνχλ ζπρλά λα εμαζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο γηα εχξεζε εξγαζίαο. Ζ 

εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα θαη ιαλζαζκέλεο 

ππνζέζεηο. Έηζη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κε ηνπο ππνινίπνπο, γη’ απηφ θαη πνιινί μέλνη εξεπλεηέο εληνπίδνπλ πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο (Bell & Mino, 2013· Harpur, 2014).  Παξά ηα πνιιαπιά νθέιε θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ 

εξγαζία, παξαηεξείηαη κηθξή αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σα άηνκα κε 

αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ 

(Gold et al., 2013). Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, έλα εξγαζηαθφ ράζκα αλάκεζα ζηα άηνκα κε 

νπνηαδήπνηε αλαπεξία θαη ζ’ απηά πνπ δελ έρνπλ αλαπεξία (Gold et al., 2013). Δπηπιένλ, 

ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε αλαπεξία πνπ εξγάδνληαη, δελ απαζρνινχληαη αλάινγα κε ηα 

πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (Leonard et al., 1999). Να ζεκεησζεί φκσο φηη ε 

εξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δελ εμαξηάηαη εμνινθιήξνπ απφ ηνπο 

εξγνδφηεο θαζψο ππάξρεη θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ κε αλαπεξία, παγθνζκίσο, ην 

νπνίν δελ αλαδεηά εξγαζία, είλαη δειαδή εξγαζηαθά κε ελεξγφ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 

2019). 

1.3.1. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Επξώπε   

 

ηελ Ακεξηθή ην 2017, ζχκθσλα κε ην γξαθείν απαζρφιεζεο ησλ Ζ.Π.Α. (U.S. 

Bureau of Labor). είρε εξγαζία ην 18,7 % ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία ήηαλ 65,7%. Σα πνζνζηά θαη γηα ηηο δχν 

θαηεγνξίεο απμήζεθαλ απφ ην 2016 (Bureau of Labor Statistics, 2018) . ρεδφλ ν κηζφο 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ήηαλ 65 εηψλ θαη άλσ, θαη ήηαλ ηξεηο   θνξέο 
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κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. ε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, νη 

δείθηεο απαζρφιεζεο-πιεζπζκνχ ήηαλ πνιχ ρακειφηεξνη ζηα άηνκα κε αλαπεξία απφ φ, 

ηη γηα ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Αθφκε, ηα πνζνζηά αλεξγίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία ήηαλ 

πςειφηεξα απφ φ, ηη γηα ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία ζε φιεο ηηο νκάδεο εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία ήηαλ 8,0% ην 2018, πεξηζζφηεξν 

απφ ην δηπιάζην ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία (3,7%). Να ζεκεησζεί φηη 

άλεξγα άηνκα ζεσξνχληαη εθείλα πνπ δελ είραλ δνπιεηά, ήηαλ δηαζέζηκα γηα δνπιεηά θαη 

έςαρλαλ ελεξγά γηα δνπιεηά. Σν 2018, 31% ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία 

απαζρνιήζεθαλ κε κεξηθή απαζρφιεζε, έλαληη 17% γηα φζνπο δελ έρνπλ αλαπεξία. 

Σέινο, νη κηζζσηνί κε αλαπεξία ήηαλ πην πηζαλφ λα είλαη απηναπαζρνινχκελνη (Bureau of 

Labor Statistics, 2018).  

Αιιά θαη ζηελ Δπξψπε, ηα επξήκαηα είλαη παξφκνηα. Σα πνζνζηά απαζρφιεζεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη πνιχ ρακειφηεξα απφ απηά ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 

Σα επίζεκα δεδνκέλα ηεο Eurostat (2015) αλαθέξνληαη ζε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 

2011 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 32 ρψξεο, ηα 28 θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ, ε Σνπξθία, ε Ηζιαλδία, ε Ννξβεγία θαη ε Διβεηία. Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ζε 

άηνκα κε αλαπεξία, ειηθίαο 16-64 εηψλ. πγθεθξηκέλα, πεξίπνπ 44 εθαηνκκχξηα, ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία, πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα ζπκκεηέρνπλ 

πιήξσο ζηελ θνηλσλία. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ήηαλ 47,3 % 

ζε αληίζεζε κε ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία, πνπ ήηαλ 66,9 %. Σν πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ην 2011 βξηζθφηαλ ζην 9,4% 

θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία ζην 17,4%.  Αθφκα, ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη πην πηζαλφ λα 

απαζρνινχληαη κε  κεξηθή απαζρφιεζε, θαζψο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ 

απαζρνιείηαη κε κεξηθή απαζρφιεζε είλαη 26,0% έλαληη ηνπ 17,7% ησλ αηφκσλ ρσξίο 

αλαπεξία (Eurostat, 2015). 
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1.3.2.  Σηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Ειιάδα από ηελ ΕΛ. ΣΤΑΤ.  

 

Σα ίδηα ζηνηρεία ηζρχνπλ θαη γηα ηελ Διιάδα φπνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη πςειφηεξα απφ απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 

(Παπαδφπνπινο, Κνζκίδνπ, Σδέθνπ, 2007). Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ βέβαηα απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ) είλαη αξθεηά παιηά. Σα θνηλνπνηεκέλα ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζην Β’ ηξίκελν ηνπ έηνπο 2002, ζην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο 

ηξηκεληαίαο έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ.   

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ππήξμε θαη κηα κεηαγελέζηεξε έξεπλα ε νπνία 

δηεμήρζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011. Απηή ήηαλ κηα  Δηδηθή Έξεπλα γηα 

ηελ Απαζρφιεζε ησλ Αηφκσλ κε Πξνβιήκαηα Τγείαο (ad hoc 2011) / 2011, ηεο νπνίαο ηα 

απνηειέζκαηα δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Καηφπηλ επηθνηλσλίαο φκσο, 

κνπ απνζηείιαλε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο έξεπλαο. χκθσλα, 

ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ην 11,4 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα πγείαο ή θάπνηα αλαπεξία θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο  ειηθίεο 45- 65 εηψλ. Σα πνζνζηά αλεξγίαο γηα ηα άηνκα απηά είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 

(37,5% έλαληη 17%). Δπηπιένλ, ην 84% ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη νηθνλνκηθά κε 

ελεξγά, έλαληη 58% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή [ΔΛ.ΣΑΣ], 

2003). 

Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ έληνλα ηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο πνπ 

επηθξαηνχλ φζν αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απηά ηα πνζνζηά δελ νθείινληαη πάληα 

ζηελ απξνζπκία ηνπο λα εξγαζηνχλ. Οη κε απαζρνινχκελνη κε αλαπεξία είλαη εμίζνπ 

πηζαλφ λα αλαθέξνπλ φηη επηζπκνχλ κηα ζέζε εξγαζίαο ηψξα ή ζην κέιινλ. Ωζηφζν, ελψ 

εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία γηα δνπιεηά, πνιιέο θνξέο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ςάρλνπλ 
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ελεξγά γηα δνπιεηά, πξνθαλψο ιφγσ ηεο απαηζηνδνμίαο πνπ επηθξαηεί γηα ηελ εμεχξεζε 

θαηάιιειεο εξγαζίαο. Απηή ε ρακειή αηζηνδνμία αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλαγλψξηζε φηη ε 

αλαπεξία ελφο αηφκνπ πεξηνξίδεη ζπρλά ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζε κηα ζεηξά ζέζεσλ 

εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη δηαζέζηκεο ιηγφηεξεο θαηάιιειεο ζέζεηο, ηδηαίηεξα αλ 

θάπνηνο έρεη ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Ali, Schur, & Blanck, 2011). 

Αθφκα, απηφ ην αξλεηηθφ θιίκα κπνξεί επίζεο λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγνδνηψλ ή ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο απξνζπκίαο, εθ κέξνπο ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ζπρλά ηηο πηζαλφηεηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο, πξνψζεζεο ή επηηπρνχο 

δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο (Ali et al., 2011). 

  



26 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ηάζεηο εξγνδνηώλ σο πξνο ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

 

2.1.  Εηζαγσγή 

 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε απαζρφιεζε απνηεινχλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ωζηφζν, φζν 

αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία, είλαη πηζαλφηεξν λα απαζρνιεζνχλ ιηγφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο (Nolan & Gleeson, 2017). Όηαλ ξσηήζνπκε θάπνηνλ «Ση θάλεηε;», νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ζα πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πξνο ην έξγν ηνπο. Ζ απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία 

φρη κφλν καο θαζνξίδνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά καο, αιιά καο δίλνπλ λφεκα 

θαη ζθνπφ ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο  (Pratt, Kenneth, Barrett, & Roberts, 

2014). 

Αθφκα, απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία αληαλαθινχλ ηα ηαιέληα, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο (Pratt et al., 2014) θαη είλαη επσθειείο φρη κφλν γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη πξνζσπηθή νινθιήξσζε αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη 

αθφκε θαη ηεο επηπρίαο ελφο αηφκνπ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία 

(Nolan & Gleeson, 2017). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή βέβαηα, θαη ε εξκελεία πνπ δίλνπλ νη 

εξγνδφηεο ζηελ αλαπεξία. Ζ πξψηε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ηαπηίδεη ηνπο ππαιιήινπο κε ηελ παζνινγία ηνπο. Ζ αλαπεξία εδψ παίξλεη 

ηαηξηθή ρξνηά, ε νπνία επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηνπ αηφκνπ. Ζ δεχηεξε έλλνηα, δειαδή ν 

φξνο «εξγαδφκελνο κε αλαπεξία», δίλεη έκθαζε ζηε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ή 

φρη, ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Απηή, δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο. Αλ ε αλαπεξία δελ είλαη πιένλ ηαηξηθή θαηάζηαζε, ηφηε κπνξεί 

λα είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί. 

Σέινο, ε ηξίηε έλλνηα, αθνξά ηελ αλαπεξία σο κφλν κία πηπρή ηνπ αηφκνπ, ν νπνίνο, 
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σζηφζν, αλαγλσξίδεηαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη φρη απφ 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ (Zappella, 2015). 

2.2. ηάζεηο θαη αληηιήςεηο εξγνδνηώλ σο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα εκπόδηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ 

 

Οη ζηάζεηο είλαη ζπλαηζζήκαηα ή πξνδηαζέζεηο,  πνπ θαηέρνληαη απφ άηνκα πξνο 

θάηη ή θάπνηνλ. Οη ζηάζεηο θαίλεηαη φηη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηεο 

ηζφηεηαο γηαηί κπνξεί λα κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ ζηελ θνηλσλία . Οη ζηάζεηο ζπλδένληαη, αιιά δελ είλαη ην ίδην, κε γλψζε. πρλά 

εηθάδεηαη φηη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πξνέξρνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ δελ 

έρνπλ επαξθείο γλψζεηο. (Staniland, 2011). 

Σα εκπφδηα ζηελ απαζρφιεζε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη πνιπάξηζκα.  Έλαο 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία είλαη νη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ (Pratt et al., 2014).  Οη 

αληηιήςεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία αιιά θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ 

εξγνδνηψλ (Stone & Colella, 1996). 

Αλ θαη νη ζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε αλαπεξία θαίλεηαη λα αιιάδνπλ κε ηα 

ρξφληα, νη αιιαγέο απηέο δελ θαίλεηαη λα κεηαθξάδνληαη ζε απμεκέλεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα απηά (Hemphill & Kulik, 2016). Οη ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

είλαη ζεκαληηθέο επεηδή ππάξρεη άξξεθηε ζρέζε κε ηηο πξνζιήςεηο. 

2.2.1. Ελδνηαζκνί γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο πξόζιεςεο 

  

Δθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αλαθέξεη φηη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα 

γηα ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη αξλεηηθή ζηάζε ησλ 
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εξγνδνηψλ σο πξνο ηελ πξφζιεςε (Chi & Qu, 2003).  Αλ θαη γεληθά ππάξρεη κηα ζεηηθή 

πξννπηηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία, ππάξρεη γεληθφηεξα κηα ζπλερηδφκελε 

απξνζπκία φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή πξφζιεςε ηνπο (Fraser, Ajzen, Johnson, & Chan, 

2010). Οη εξγνδφηεο ζπρλά παξνπζηάδνπλ ελδνηαζκνχο, θαζψο αλεζπρνχλ φηη κηα ηέηνηα 

πξάμε ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο, κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή δεκίσζε, γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη επηθπιαθηηθνχο σο πξνο ην 

ελδερφκελν πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία (Cimera, 2006).  

πγθεθξηκέλα, νη εξγνδφηεο εθθξάδνπλ κεγαιχηεξε αλεζπρία γηα ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ ππνςεθίσλ κε αλαπεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πξφζιεςεο απφ φ, ηη θαηά ηα ζηάδηα ηνπνζέηεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ εξγαζία (Huang 

& Chen, 2015). 

2.2.2. Μνξθή θαη ζνβαξόηεηα ηεο αλαπεξίαο 

 

Ζ κνξθή  θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πεξηιακβάλνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Κάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε εζηζκφ ζηα λαξθσηηθά ή ην αιθνφι είλαη αδχλακα, 

αλαμηφπηζηα ή ζηεξνχληαη δχλακεο ραξαθηήξα. Απφ ηελ άιιε, ηα άηνκα κε παξαπιεγία 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, είλαη ζαξξαιέα, έρνπλ πνιιά 

θίλεηξα. Ωο απνηέιεζκα, θαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο 

γηα λα ηνπνζεηνχλ άηνκα ζε θαηεγνξίεο (π.ρ. λνεηηθά αζζελείο, άηνκα κε ζσκαηηθή 

αλαπεξία, εζηζκέλα ζηα λαξθσηηθά) θαη θάζε θαηεγνξία αλαπεξίαο πξνθαιεί 

δηαθνξεηηθέο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη αλακελφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ην άηνκν 

(Stone & Colella, 1996). 

Γεληθφηεξα θαίλεηαη πσο ην είδνο αλαπεξίαο ηνπ ππνςήθηνπ ππαιιήινπ επεξεάδεη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο. ρεδφλ φινη νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ 
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φηη νη εξγνδφηεο εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ 

κε ςπρηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπεξίεο (Kocman, Fischer, & Weber, 2018· Nota et al., 

2014· Staniland, 2011· Biggs, Hovey, Tyson, & MacDonald, 2010· Zissi, Rontos, 

Papageorgiou, Pierrakou, & Chtouris, 2007· Unger, 2002). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

δείρλνπλ, φηη νη εξγνδφηεο γεληθφηεξα παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε ςπρηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο αλαπεξίεο. Έρνπλ αλεζπρίεο φζνλ 

αθνξά θιηληθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ζπρλφηεηα ησλ επεηζνδίσλ, ε ππνηξνπή, ην πφζν 

θαιά ειεγρφκελε είλαη ε θαηάζηαζε, αιιά θαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο πνπ απαηηείηαη 

κεηά απφ ππνηξνπή. Αθφκε, νη εξγνδφηεο έρνπλ θφβνπο θαη αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ηέηνηα 

άηνκα, θαζψο πνιινί απφ απηνχο βξίζθνπλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο αλαπεξίαο 

«ηξνκαθηηθφ» θαη ζεσξνχλ φηη νη άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ απηή ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

πην επηζεηηθνί θαη απεηιεηηθνί (Biggs et al., 2010).  

Κάπνηνη απφ απηνχο, αιιά θαη άιινη εξεπλεηέο, θαηαηάζζνπλ αλάκεζα ζ’ απηέο 

θαη ηελ ηχθισζε (Heera, 2016· Inglis, 2005· Unger, 2002· Gilbride, Stensrud, Ehlers, 

Evans, & Peterson, 2000) αιιά θαη ηελ λνεηηθή αλαπεξία (Kocman et al., 2018· 

Papakonstantinou, 2018· Heera, 2016· Ju, Roberts, & Zhang, 2013). Δπηπιένλ, 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα εκπφδηα γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη πην έληνλα 

θαη ζρεηίδνληαη κε κηα δηαθαηλφκελε έιιεηςε απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ελψ θαη ηίζεληαη 

θαη ζέκαηα αζθάιεηαο  σο εκπφδηα γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ απηψλ (Kocman et 

al., 2018). 

Αθφκε ν Unger αιιά θαη ν Staniland πξνζζέηνπλ, φηη νη εξγνδφηεο είλαη ιηγφηεξν 

ζεηηθνί ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απ 'φ, 

ηη ζηα άηνκα κε άιιεο αλαπεξίεο, εηδηθά φηαλ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο επζχλεο (Staniland, 

2011; Unger, 2002). ρεδφλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ εξγνδνηψλ (72%) ήηαλ πξφζπκα λα 
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δψζνπλ ζηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο εηδηθή ακνηβή πνπ δελ ζα έδηλαλ ζε 

ζπλαδέιθνπο ρσξίο αλαπεξίεο (Unger, 2002).   

 Απφ ηελ άιιε, ζρεδφλ φινη ζπκθσλνχλ, φηη νη εξγνδφηεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εθθξάζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε εξγαδφκελνπο κε αηζζεηεξηαθέο ή 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο (Papakonstantinou, 2018· Nota et al., 2014· Ju et al., 2013· 

Staniland, 2011· Biggs et al., 201· Zissi et al., 2007· Unger, 2002). Ζ απαζρφιεζε αηφκσλ 

κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαίλεηαη λα παξεκπνδίδεηαη απφ ιηγφηεξα 

εκπφδηα, (Kocman et al., 2018) θαη νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ πην άλεηα κε ηνπο 

αλζξψπνπο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα κε ηηο 

παξαπάλσ έξεπλεο, ε Heera ζηελ δηθή ηεο έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη νη εξγνδφηεο 

αληηιακβάλνληαη ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθή βιάβε σο ιηγφηεξν 

ηθαλνχο γηα εξγαζία (Heera, 2016). 

Δπηπιένλ, επξήκαηα έδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη κε απηηζκφ ιακβάλνπλ νξηαθά 

ρακειφηεξν σξνκίζζην απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ρσξίο θάπνηα αλαπεξία, κε δηαθνξά 

1,65 δνιάξηα. Απηφ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ ππναπαζρφιεζε ησλ ελειίθσλ κε 

απηηζκφ, πνπ ζπρλά εξγάδνληαη κε πεξηνξηζκέλεο ψξεο εβδνκαδηαίσο, ιηγφηεξεο απφ 8 

ψξεο αλά εβδνκάδα, ή κε κεξηθή απαζρφιεζε (Scott et al., 2017). 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο. Οη 

εξγαδφκελνη κε κηα πην ζνβαξή αλαπεξία είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί γηα εξγαζία  απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπλεξγάηεο ρσξίο αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηνπο εξγνδφηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ηα άηνκα κε νξαηέο 

αλαπεξίεο είλαη πην πηζαλφ λα ιάβνπλ ζεηηθφηεξεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο εξγνδφηεο, απφ 

εθείλνπο κε θάπνηα θξπθή αλαπεξία φπσο νη θσθνί ή ηα άηνκα κε ςπρηθέο αλαπεξίεο- 

δηαηαξαρέο (Heera, 2016). Σέινο, κία αθφκα δηάζηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε είλαη 
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απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο αλ ε αλαπεξία είλαη θξπθή ή εκθαλήο ζε άιινπο. 

Μεξηθέο αλαπεξίεο (παξαπιεγία) είλαη νξαηέο, ζε αληίζεζε κε άιιεο νη νπνίεο είλαη 

ιηγφηεξν εκθαλείο (ςπρηθέο αζζέλεηεο, θψθσζε). Όζν πεξηζζφηεξν ε αλαπεξία είλαη 

νξαηή ζε άιινπο, ηφζν πην αξλεηηθή ζα είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ζηνπο ππνινίπνπο (Stone & Colella, 1996). 

2.2.3. Πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο – Σπλνζεξόηεηα 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γίλνληαη αληηιεπηά ηα άηνκα κε αλαπεξία, είλαη ε πξνέιεπζε ηεο αλαπεξίαο. Όηαλ ηα 

άηνκα ζεσξνχληαη πξνζσπηθά ππεχζπλα γηα ηελ αλαπεξία ηνπο, φπσο ζε θάπνην αηχρεκα 

ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι, είλαη πηζαλφηεξν λα θαηαηαρζνχλ ζε κηα αλεπηζχκεηε θαηεγνξία 

θαη ε αλαπεξία ζα πξνθαιέζεη πην αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ φ, ηη φηαλ δελ ζεσξνχληαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ αλαπεξία ηνπο. Δλαιιαθηηθά, φηαλ ε πξνέιεπζε κηαο αλαπεξίαο είλαη 

πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ελ δπλάκεη ππαιιήινπ, νη εξγνδφηεο, είλαη πην πηζαλφ λα 

θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην άηνκν είλαη ζαξξαιέν θαη ηδηαίηεξα παξαθηλεκέλν 

(Stone & Colella, 1996). Αθφκε, ε παξνπζία κίαο ή πεξηζζφηεξσλ πξφζζεησλ βιαβψλ 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα ακεηβφκελεο απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

ησλ εξγνδνηψλ (Duquette, 2013· Leonard, 2002). 

2.2.4. Πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο- Πξνθαηαιήςεηο 

 

Οη εξγνδφηεο αλαθέξνπλ δηάθνξεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξίεο πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ππάξρνληεο κχζνπο θαη 

παξαλνήζεηο θαη φρη απφ ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξίεο 

(Unger, 2002). Έλα εκπφδην πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ εξγαζία είλαη 

ην θαηλφκελν ησλ ρακειψλ πξνζδνθηψλ. Απηφ εθδειψλεηαη, επεηδή νη εξγνδφηεο έρνπλ 

εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 
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βαίλνπλ ζε απνθάζεηο πξφζιεςεο πνπ βαζίδνληαη ζε απηή ηελ παξαπιεξνθφξεζε. Απφ 

ηελ άιιε, ε ηδέα ησλ «ηδαληθψλ» ππνςεθίσλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξφζιεςε, θαζψο ηα άηνκα κε αλαπεξία, ζχκθσλα κε πνιινχο εξγνδφηεο, δελ πιεξνχλ ηα 

πξναπαηηνχκελα ψζηε λα γίλνπλ νη ίδηνη, νη «ηέιεηνη» ππνςήθηνη (Zappella, 2015).  

Αλ θαη κεξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, άιιεο κειέηεο πεξηγξάθνπλ φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία 

αληηκεησπίδνπλ παξεξκελείεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ή αθφκα θαη δηαθξίζεηο. Ζ 

θαηαλφεζε παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζηηγκαηηζκφ ή δηαθξίζεηο ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία 

ζηε αγνξά εξγαζίαο (Ellenkamp et al., 2016,· Harpur, 2014). Πνιιέο θνξέο νη 

αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ελδέρεηαη λα 

κελ είλαη δηαζέζηκεο θαη ζπλεπψο νη ζπλάδειθνη θαη νη εξγνδφηεο βαζίδνληαη ζηα 

ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ελφο 

εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξία κε απνηέιεζκα λα κελ πξνρσξνχλ ζε πξφζιεςε  (Perkins-

Dock, Battle, Edgerton, & McNeill, 2015· Vornholt, Uitdewilligen, & Nijhuis, 2013· Ali et 

al., 2011). 

ε κηα έξεπλα, βξέζεθε φηη ην 20% ησλ εξγνδνηψλ πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο θαη 

βαζίδνληαη ζηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ θπξηαξρνχλ (Dixon, Kruse, & Van Horn, 2003). Όηαλ 

ξσηήζεθαλ πνην είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγνδφηεο γηα ηελ 

πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, ζρεδφλ ην έλα ηξίην (32%) είπαλ φηη ε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηεο εηαηξείαο ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ δελ κπνξεί λα εθηειείηαη απνηειεζκαηηθά απφ 

εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξίεο (Dixon et al., 2003). Με απηά ηα δεδνκέλα, γίλεηαη ζαθέο 

γηαηί νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ζπάληα παίξλνπλ πξναγσγή θαη νη εξγνδφηεο δχζθνια 

ελζαξξχλνπλ ηέηνηεο επθαηξίεο (Hernandez et al., 2008). 
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Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ εξγνδνηψλ ππνζηεξίδεη φηη βιέπεη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

κε θάπνηα δπζθνξία. Λφγσ παξαλνήζεσλ, δπζθνιεχνληαη  λα ζθεθηνχλ ηα άηνκα απηά ην 

ίδην κε φινπο ηνπο άιινπο  (Staniland, 2011), ελψ θάπνηνη άιινη αλαθέξνπλ αλνηρηά φηη 

ηνπο ζεσξνχλ σο ιηγφηεξν ηθαλνχο απφ ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία (La Grow & Daye, 

2005). Τπάξρνπλ αθφκα θάπνηνη, πνπ δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη κηα θνηλσληθή απφζηαζε 

απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πξνηηκνχλ λα κελ κνηξάδνληαη καδί ηνπο ηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν, ππνδεηθλχνληαο ρσξηζηνχο ρψξνπο εξγαζίαο (Vornholt et al., 2013).  

Απηή ε έιιεηςε εμνηθείσζεο κπνξεί λα εθδεισζεί σο εκπηζηνζχλε ζηα 

ζηεξεφηππα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φπσο νη θαθνί εξγάηεο, κηα εζθαικέλε πεπνίζεζε 

φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζπρλά απνπζηάδνπλ απφ ηελ εξγαζία θαη ε γεληθή θνηλσληθή 

δπζθνξία γχξσ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αηηνχληεο εξγαζία κε αλαπεξίεο (Kaye, 

Jans, & Jones, 2011) θαη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε 

(Papakonstantinou, 2018· Ellenkamp et al., 2016· Chi & Qu, 2003). Άιινη εξγνδφηεο 

ζεσξνχλ φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία εμαξηψληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη φηη θάλνπλ θαθή δηαρείξηζε ρξφλνπ κε απνηέιεζκα λα 

είλαη ιηγφηεξν παξαγσγηθφ (Barbra & Mutswanga, 2014). 

Ωζηφζν επξήκαηα απνθαιχπηνπλ, φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία είλαη 

ηνπιάρηζηνλ φζν παξαγσγηθνί είλαη θαη νη εξγαδφκελνη ρσξίο αλαπεξία, θαηαξξίπηνληαο 

ηνλ κχζν φηη ε πξφζιεςε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, έρεη σο απνηέιεζκα έλαλ ππάιιειν 

κε έιιεηςε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα (Scott et al., 2017). 

Οη ζηάζεηο θαη ν ζηηγκαηηζκφο  πνπ θπξηαξρνχλ γεληθφηεξα, θάλνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία λα δηζηάδνπλ λα απνθαιχςνπλ ηελ αλαπεξία ηνπο. Σα άηνκα κε νξαηέο 

αλαπεξίεο είλαη πην πηζαλφ λα απνθαιχςνπλ ηελ αλαπεξία ηνπο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο 

κε θάπνηα «αφξαηε» αλαπεξία, φπσο νη ςπρηθέο αζζέλεηεο. Σα άηνκα κε νξαηέο αλαπεξίεο 
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ηείλνπλ λα απνθαιχπηνπλ λσξίηεξα ζπλήζσο ζην ζηάδην ησλ αηηήζεσλ ή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο φπσο ε πξφζβαζε, ελψ φζνη έρνπλ 

θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθαιχπηνπλ ηελ αλαπεξία ηνπο φηαλ έρνπλ 

ήδε πάξεη ηελ δνπιεηά ή αλαγθαζηηθά γηα ιφγνπο αζθαιείαο ή λνκηθνχο ιφγνπο  (Nolan & 

Gleeson, 2017). Έηζη, ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπρλά δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην 

δηθαίσκά ηνπο ζηελ εξγαζία. Ζ ζηαδηνδξνκία ηνπο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηα αξλεηηθά 

ζηεξεφηππα θαη ηηο ιαλζαζκέλεο ππνζέζεηο. Παξ’ φια απηά, παξά ην κεησηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο πξνθαηάιεςεο, νξηζκέλα άηνκα κε αλαπεξία γίλνληαη επαγγεικαηίεο θαη έρνπλ 

επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία (Harpur, 2014). Όζν νη εξγνδφηεο εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν 

κε εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία, ηφζν νη κχζνη θαη ηα ζηεξεφηππα κεηαηξέπνληαη ζε 

εθηίκεζε θαη θαηαλφεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελζσκάησζε 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην θνηλσληθφ ηζηφ ηεο εξγαζίαο. Σέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο ηείλνπλ λα δηαβξψζνπλ ηα εκπφδηα ηνπ ζέηνπλ νη εξγνδφηεο  θαη έηζη 

ηειηθά λα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Chi & Qu, 

2003). 

2.2.5. Ειιηπήο γλώζε ησλ εξγνδνηώλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία 

 

Οη ζεκεξηλέο γλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία είλαη γεληθέο θαη ειιηπείο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο 

θαη πξνψζεζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(Michna, Kmieciak, & Burzyńska-Ptaszek, 2017· Ali et al., 2011· Wolffe & Spungin, 

2002). Οη εξγνδφηεο, σο επί ησλ πιείζησλ, δελ είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα θαη ηηο επίζεκεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ίζσλ 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε άηνκα κε αλαπεξία (Zissi et al., 2007). Πνιινί αλαθέξνπλ φηη 

έρνπλ κφλν κηα ζηνηρεηψδε θαηαλφεζε ζρεηηθά κε ηηο αλαπεξίεο (Butterworth & Pitt-

Catsouphes, 1995). 
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Οη εξγνδφηεο ζπρλά δελ έρνπλ επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη ε 

πξφζιεςε ελφο ηέηνηνπ εξγαδφκελνπ ζπλεπάγεηαη πξφζζεην βάξνο γηα ηνπο δηεπζπληέο, 

ηνπο επηβιέπνληεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ψζηε λα κάζνπλ γηα ηηο επζχλεο ζην 

πιαίζην ηνπ λφκνπ, λα εξεπλήζνπλ ηα θαηάιιεια θαηαιχκαηα, λα αμηνινγήζνπλ ην 

θφζηνο θαη ηα νθέιε κέζσ ηεο πξφζιεςεο ελφο εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξία (Kaye et al., 

2011). Ζ θχξηα αλεζπρία  είλαη φηη δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο γλψζεηο σο πξνο ηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηή ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνλ εξγνδφηε, ν 

νπνίνο δελ μέξεη πψο λα ζπκπεξηθεξζεί απέλαληη ζε απηά ηα άηνκα. (Zappella, 2015· 

Vornholt et al., 2013). Καηά ζπλέπεηα, νη εξγνδφηεο ελδέρεηαη λα κελ γλσξίδνπλ ηηο 

δηαζέζηκεο αιιαγέο ζην ρψξν εξγαζίαο κε ηε κνξθή βνεζεηηθήο ηερλνινγίαο, 

πξνζαξκνζηηθέο ηερληθέο ή πεξηβαιινληηθέο πξνζαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν 

πνπ έρεη θάπνηα αλαπεξία λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηελ εξγαζία (McDonnall & 

Crudden, 2018). 

Αθφκα, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ε έιιεηςε γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ ησλ εξγνδνηψλ 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, αλαθέξζεθε σο έλα εκπφδην ζηελ 

πξφζιεςε ππνςεθίνπο εξγαζίαο κε αλαπεξία ην νπνίν νδεγεί ζε πξνθαηαιήςεηο θαη 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα (Kocman et al., 2018· Nolan & Gleeson, 2017· Perkins-Dock 

et al., 2015· Chi & Qu, 2003). Οη ειιηπείο γλψζεηο κπνξεί αθφκα, λα νθείινληαη ζηηο 

ζπλζήθεο θηψρεηαο, πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη ςπρνινγηθψλ πηέζεσλ,  φπνπ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία παξνπζηάδνληαη κε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα (Bunning et al., 2017). Οη 

επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξίεο, φρη 

κφλν επεηδή έρνπλ άγλνηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιά 

γεληθφηεξα επεηδή δελ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ ςάρλνπλ 

εξγαζία, ή ηνλ ηχπν θαη ηνλ βαζκφ αλαπεξίαο ηνλ νπνίν έρνπλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ή επηπιένλ ην χςνο ηνπ επηζπκεηνχ κηζζνχ θαζψο θαη αξκφδηα 

γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο (Kang, 2013). 

Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ε άγλνηα ησλ εξγνδνηψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, 

πνπ ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Ζ 

γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζην 

θνηλφ έηζη ψζηε θαη απηνί λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη ζα πξέπεη λα 

είλαη θαζνιηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2019). Ζ αλεθηηθφηεηα θαη ε 

πξφζεζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπκβαηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Δάλ νη εξγνδφηεο εμαιείςνπλ ηηο αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο, κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη παξαγσγηθφηεηα (Mohamed Yusof, 

Mohd. Ali, & Salleh, 2015). Απηή ε γλψζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ελεκεξσηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξννδεπηηθή άξζε ησλ θξαγκψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη έηζη λα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Erickson, Schrader, Bruyère, & VanLooy, 

2014). 

2.2.6. Έιιεηςε πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο κε άηνκα κε αλαπεξία 

 

χκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο, ε πξνεγνχκελε εκπεηξία εξγαζίαο εξγνδνηψλ κε 

εξγαδνκέλνπο κε δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ζηάζε ηνπο θαη ηελ 

πξφζεζε πξφζιεςεο (Butterworth & Pitt-Catsouphes, 1995· Ellenkamp et al., 2016· 

Gilbride et al., 2000· Huang & Chen, 2015· McDonnall & Crudden, 2018· 

Papakonstantinou, 2018· Scott et al., 2017· Zappella, 2015). Αθφκα, ζπλεξγάηεο θαη νη 

επφπηεο πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζην παξειζφλ κε ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία αλαθέξνπλ 

ειάρηζηεο αλεζπρίεο ζηα πιαίζηα εξγαζίαο καδί ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ 

έρνπλ εξγαζηεί πνηέ κε ηέηνην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Heera, 2016 · Houtenville & 
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Kalargyrou, 2015). ε ζρέζε κε άιινπο εξγνδφηεο, νη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία κε εξγαδφκελνπο κε αλαπεξίεο αλαθέξνπλ επλντθφηεξεο αληηιήςεηο σο πξνο ηα 

άηνκα απηά (Chi & Qu, 200· Unger, 2002) θαζψο ηνπο ζεσξνχλ σο κηα νκάδα πνιχ 

παξαγσγηθψλ εξγαδνκέλσλ (Copeland, Chan, Bezyak, & Fraser, 2010). Έηζη, νη εξγνδφηεο 

κε απηέο ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ σο ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εξγαζία  (Bara, 2015· Ellenkamp et al., 2016) θαη 

λα βνεζήζνπλ λα κεησζεί ή λα εμαιεηθζεί πηζαλή πξνθαηάιεςε θαη ηα ζηεξεφηππα (Ju et 

al., 2013). 

πγθεθξηκέλα, νη εξγνδφηεο κε ζπρλή θνηλσληθή επαθή κε άηνκα κε αλαπεξία 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε 

αλαπεξία, πξνζθέξνληαο ηνπο πιήξε παξά κεξηθή απαζρφιεζε, θαη λα πξνβιέςνπλ 

ζεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εξγνδφηεο κε ιηγφηεξν ζπρλή 

επαθή κε ηέηνηα άηνκα (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2019). Σα ζηειέρε εηαηξηψλ 

κε "θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ" επίπεδα έθζεζεο ζε  άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ζεκαληηθά 

ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο εληππψζεηο, ην ξπζκφ εμέιημεο θαη ηα 

πνζνζηά απνπζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, απφ ηα ζηειέρε εηαηξηψλ κε "άλσ ηνπ 

κέζνπ φξνπ" έθζεζε ζηα άηνκα απηά. Όζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςε, δηαπηζηψλεηαη επίζεο, 

φηη ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κε "άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ" έθζεζε ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία απφ ηελ άπνςε ησλ "πεξηνξηζκψλ" ηνπο ζε ζρέζε 

κε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κε "θάησ απφ ην κέζν φξν" έθζεζε (McFarlin, Song, & Sonntag, 

1991). 

Απφ ηελ άιιε, νη εξγνδφηεο κε πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ εκπεηξία ζηελ πξφζιεςε 

ηέηνησλ εξγαδνκέλσλ, εθθξάδνπλ αλεζπρία θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πέξα 

απφ ηελ απξνζπκία πξφζιεςεο ηνπο (Unger, 2002) θαη νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηνπο 

θαζηζηνχλ πην επηθπιαθηηθνχο (Zappella, 2015).  
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Δθηφο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη επαθή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δηαδξακαηίδνπλ θαη νη πξνεγνχκελεο ζεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ άιινπο ηνκείο εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Έηζη αλαγλσξίδεηαη θαη ε 

ζεκαζία ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε πιαίζηα θνηλσληθήο έληαμεο, 

εθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε ηεο 

πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Gustafsson, Peralta, & Danermark, 2014). Ζ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Ζ επαθή επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα 

ζπγθεληξψλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε έλα κέινο ηεο νκάδαο 

θαη λα ηηο βιέπνπλ πεξηζζφηεξν σο άηνκα απφ φ, ηη κέιε νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξηνπνηεκέλεο νκάδαο.  Σέινο, ε εκπεηξία βνεζά ζηελ άξζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηνπ 

αξλεηηθνχ ζηεξεφηππνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Heera, 2016). 

Έρνληαο πξνζιάβεη θάπνην άηνκα κε αλαπεξία ζην παξειζφλ, είλαη ζαθψο ν 

ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο ζεκεξηλήο ζηάζεο ηνπ εθάζηνηε εξγνδφηε 

(McDonnall & Crudden, 2018). Ωζηφζν κεξηθέο θνξέο, αθφκε θαη νη ζεηηθέο εκπεηξίεο 

ησλ εξγνδνηψλ, κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζηηθέο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Zappella, 

2015). Τπάξρνπλ θαη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ 

εξγνδφηε κε εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία, δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα 

άηνκα απηά.  Θεσξψληαο φηη ε εκπεηξία δελ ζπλδέεηαη κε πην ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, είλαη πηζαλφηαηα ε εμήγεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπλάθεηα απηήο ηεο 

δηάζηαζεο (Nota et al., 2014). 

2.2.7.  Σηάζεηο ζπλαδέιθσλ 

 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, νη αληηιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ επεξεάδνληαη 

εμίζνπ θαη απφ ηηο ζηάζεηο ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ρσξίο αλαπεξία.  Οη ζηάζεηο 
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ζπλαδέιθσλ,  ζπρλά αλαθέξνληαη  σο πξφθιεζε θαηά ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαζψο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο ησλ εξγνδνηψλ ηνπο (Breen, 

Havaei, & Pitassi, 2018· Houtenville & Kalargyrou, 2015) . 

Πνιιέο θνξέο νη ζηάζεηο απηέο δηακνξθψλνληαη κε αξλεηηθφ ηξφπν θαζψο ππάξρεη 

ε παξαλφεζε φηη ε αλαπεξία είλαη κεηαδνηηθή. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ππνζηεξίδεηαη φηη 

ηα άηνκα κε αλαπεξία πξνζηαηεχνληαη ππεξβνιηθά επεηδή ζεσξνχληαη εχζξαπζηα θαη 

απηφ ελνριεί ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Αθφκε, νξηζκέλνη ζπλεξγάηεο  έρνπλ δηακνξθψζεη 

ηελ άπνςε, φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ είλαη εμίζνπ ηθαλά κε απηά ρσξίο αλαπεξίεο 

θαζψο δελ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ φπσο θαη νη άιινη ππάιιεινη ηα θαζήθνληα ηνπο θαη 

απηφ ηνπο δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα απαμίσζεο θαη ππνηίκεζεο (Ellenkamp et al., 2016). 

Γη’ απηφ ππνζηεξίδνπλ φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ρξεηάδνληαη κέγηζηε επνπηεία ή 

αλάζεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ θαηάιιεια γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπο. Σέινο, νη ζπλεξγάηεο, 

εμέθξαζαλ θάπνηα ελφριεζε θαζψο νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξίεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

εξγαζία γηα έιεγρν απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ιακβάλνπλ πνιιέο εκέξεο εθηφο εξγαζίαο. Έηζη 

επσκίδνληαη εθείλνη ηελ πξφζζεηε εξγαζία κε απνηέιεζκα ηελ επηπιένλ εμάληιεζε ηνπο 

(Barbra & Mutswanga, 2014). 

Ο ηξφπνο πνπ νη ζπλάδειθνη αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, επεξεάδεηαη επίζεο απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε θαη ην 

θχιν, ηα νπνία αλαθέξνληαη σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαδέιθσλ. Δπηπιένλ, νη ζηάζεηο 

ησλ ζπλαδέιθσλ επεξεάδνληαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηελ θχζε ηεο αλαπεξίαο, ε νπνία έρεη ηελ πην ηζρπξή επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

ζηάζεσλ απηψλ (Vornholt et al., 2013).  

Παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, θάπνηεο έξεπλεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη άπια 

αιιά θαη απηά νθέιε απφ ηελ πξφζιεςε θαη ηελ εξγαζία αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Οη 

ζπλάδειθνη πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ κε άηνκα κε αλαπεξίεο αλέθεξαλ 
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κεηαδνηηθφ ελζνπζηαζκφ φζν αθνξά ηελ εξγαζία θαη ραξαθηήξηζαλ ην γεγνλφο λα 

εξγάδνληαη κε άηνκα κε αλαπεξία σο κηα απφ ηηο πην ζεηηθέο απφ ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο 

(Ruggeri‐Stevens & Goodwin, 2013). Μηα αθφκα έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη νη αληηδξάζεηο 

ησλ ζπλαδέιθσλ φζν αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη πην επλντθέο θαη ζεψξεζαλ 

γεληθά φηη νη ζπλάδειθνη είλαη ζπκπαζεηηθνί θαη ηνπο ππνζηεξίδνπλ (Zissi et al., 2007).  

Με ηελ ζεηξά ηεο ινηπφλ, ε απνδνρή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο έρεη αληίθηππν ζε κηα 

πνηθηιία απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φπσο ηα απμεκέλα 

θίλεηξα, ε ηθαλνπνίεζε, ε πνηφηεηα δσήο θαη ε απηνεθηίκεζε. Ωζηφζν, κε βάζε ηα 

επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηελ αλαζθφπεζε, αλακέλνπκε φηη απηέο νη 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν κε ηελ απνδνρή ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη ηελ έληαμε ζηελ νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ, αλ θαη ειιείπεη αθφκε ε 

εκπεηξηθή δνθηκαζία ηεο ηδέαο απηήο (Vornholt et al., 2013). 

2.3. Πξνζδνθώκελα πξνβιήκαηα από ηελ κεξηά ησλ εξγνδνηώλ 

Ζ εξγαζία πξνάγεη ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία. Ζ αλεξγία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε επηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο πξνζψπνπ (Pratt et al., 2014). «Οη άλεξγνη κε ή ρσξίο αλαπεξία ηείλνπλ 

λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο, πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ςπρηθήο 

δπζθνξίαο θαη / ή ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη κεησκέλεο ηθαλφηεηεο αληηκεηψπηζεο» (Pratt et 

al., 2014). 

Σα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα ζηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο λα θεξδίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ απαζρφιεζε. Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο έρνπλ απαζρνιήζεη θαηά θχξην ιφγν ζέζεηο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη 

ρακεινχ επηπέδνπ πνπ δελ πξνζθέξνπλ αξθεηέο επθαηξίεο γηα πξφνδν. Έλα ζχλζεην 
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ζχλνιν πξνζσπηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ πηζηεχεηαη φηη 

επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη νη ζρέζεηο απηέο δηέπνληαη, 

ηφζν απφ γλσζηηθέο φζν θαη απφ ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβιεηέο (Stone & Colella, 1996). 

Οη εξγνδφηεο έρνπλ εληνπίζεη ηφζν ηα νθέιε φζν θαη ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην 

δπλακηθφ απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Πνιιέο θνξέο πξνθχπηνπλ θάπνηα 

εκπφδηα, φπσο είλαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη νη θφβνη ησλ εξγνδνηψλ, πνπ απνηεινχλ 

καθξνρξφληα εκπφδηα ζηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Siperstein et al., 2006).  

2.3.1.  Φόβνο γηα νηθνλνκηθή δεκίσζε- Κόζηνο εμνπιηζκνύ 

 

Ζ αλεζπρία ζρεηηθά κε ην δπλεηηθφ θφζηνο ηεο ππνδνρήο ελφο εξγαδνκέλνπ κε 

αλαπεξία ζε κηα επηρείξεζε είλαη έλαο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξφζεζε γηα πξφζιεςε (Kaye et al., 2011). Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

ζπκθσλνχλ φηη ν θφβνο γηα πηζαλή νηθνλνκηθή δεκίσζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο, απνηξέπεη 

ηνπο εξγνδφηεο λα πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξία (Heera, 2016· Mendelsohn, 2015), 

νη νπνίνη εζηηάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζηελ έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ επαξθψο ηελ απαζρφιεζε θαη ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(Butterworth & Pitt-Catsouphes, 1995). πγθεθξηκέλα, εμαθνινπζεί λα απνηειεί κέξηκλα 

γηα ηνπο εξγνδφηεο, ηφζν ην θφζηνο ησλ κεηαηξνπψλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα γίλεη 

νκαιφηεξα ε ελζσκάησζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξία, φζν θαη ην θφζηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη, ηφζν γηα ηα άηνκα απηά φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγνδφηεο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηηο θαηλνχξηαο γη’ απηνχο εξγαζηαθήο 

νκάδαο (Erickson et al., 2014). Γη’ απηφ, θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εμεηάδνπλ ην 

νηθνλνκηθφ επίπεδν πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε νπνηνπδήπνηε εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξία 

(Cimera, 2006). 



42 
 

Αθφκα,  νη εξγνδφηεο αληηκεησπίδνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο φζνλ αθνξά 

ηε κίζζσζε. Έηζη, κε κηα ππάξρνπζα νξγαλσηηθή πνιηηηθή κηζζψζεσλ βξίζθνπλ 

επθνιφηεξν λα απαζρνινχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία κε κεξηθή απαζρφιεζε, κηα πξνζσξηλή 

δνπιεηά κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνπλ ρακειφηεξεο ακνηβέο θαη παξνρέο (Heera, 2016). 

Ωζηφζν, επηδφηεζε ησλ κηζζψλ ζεσξήζεθε απφ πνιινχο εξγνδφηεο σο απνδεκίσζε γηα 

κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα δίλνληαο ηνπο έλα θαιφ θίλεηξν λα πξνβνχλ ζε θάπνηεο 

πξνζιήςεηο. Διιείςεη επηδφηεζεο κηζζψλ, ηφληζαλ νη εξγνδφηεο, πηζαλφηαηα δελ ζα είραλ 

πξνζιάβεη θάπνην άηνκν κε αλαπεξία (Gustafsson et al., 2014). Έλαο αθφκα απνηξεπηηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε πξφζζεηε επηβάξπλζε ησλ πνζνζηψζεσλ φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε 

αηφκσλ κε αλαπεξία (Heera, 2016). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, νη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο επεθηείλνληαη επίζεο 

ζε απμεκέλα αζθάιηζηξα γηα αζθάιηζε αζζελείαο ή απνδεκίσζε εξγαδνκέλσλ (Kaye et 

al., 2011) σζηφζν, κπνξεί επίζεο λα θνβνχληαη φηη ζα ρξεηαζηεί λα θαηαζηήζνπλ 

πξνζβάζηκν νιφθιεξν ην ρψξν εξγαζίαο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

θφζηνο (Heera, 2016· Vornholt et al., 2013· Kaye et al., 2011· La Grow & Daye, 2005). Σα 

θαηάιιεια θαηαιχκαηα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζπρλά αλαθέξνληαη σο αδηθαηνιφγεηα 

θαη αθξηβά (Heera, 2016). Παξ’ φια απηά νη πξνζαξκνγέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή απηψλ ησλ απνθάζεσλ πξφζιεςεο, δειαδή γηα 

ηελ επηηπρή ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξίεο. Ζ θαηάζηαζε 

εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή απφ 

νξηζκέλνπο εξγνδφηεο, δεδνκέλνπ φηη ηα θαηαιχκαηα ζπρλά απνθιείνπλ ηελ επειημία. Ζ 

αλάγθε δηεπθφιπλζεο φκσο απνηειεί θξαγκφ ζηελ απαζρφιεζε ηέηνησλ εξγαδνκέλσλ 

(Gustafsson et al., 2014). Οη πξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη εμαξηψληαη απφ ην άηνκν θαη 

ηνλ βαζκφ αλαπεξίαο, αιιά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ απιέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο, φπσο πξνζαξκνγή θσηηζκνχ ή ηνπνζέηεζε κπαξψλ ή θαη αθφκα πην εμειηγκέλν 
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ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Πνιινί εξγνδφηεο αλαθέξνπλ έιιεηςε γλψζεο θαη αλεζπρίαο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζαξκνγέο απηέο (McDonnall, O’Mally, & Crudden, 2014). 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θαη επξήκαηα πνπ δείρλνπ φηη ην θφζηνο δελ ηξνκάδεη φινπο 

ηνπο εξγνδφηεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Dixon θ.α., κφλν ην 10% ησλ εξγνδνηψλ 

αλαθέξνπλ θφβν ζρεηηθά κε ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

(Dixon et al., 2003). Οξηζκέλνη κάιηζηα, είλαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε πξνζαξκνγέο 

κέζα ζε έλα ινγηθφ βαζκφ θαη θφζηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απαζρφιεζεο γηα 

εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα (Huang & Chen, 2015). Αθφκε, άιιεο 

κειέηεο δείρλνπλ φηη θάπνηεο πξνζαξκνγέο είλαη θζελέο θαη γίλεηαη απφζβεζε απφ ηελ ίδηα 

ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Kaye et al., 2011). 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη, φηη ε απαζρφιεζε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία είλαη κηα 

νηθνλνκηθή απφθαζε ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ζεκαληηθά ξίζθα απφ ηνλ εξγνδφηε. Ο 

εξγνδφηεο ξηζθάξεη, φζν αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ λένπ 

ππαιιήινπ, ελψ δεζκεχεηαη απφ ην δίθαην γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ λένπ 

εξγαδνκέλνπ. Έλαο ππάιιεινο απφ ηελ άιιε, παίξλεη κηθξφηεξα ξίζθα.  Αλ δελ 

εκπιαθνχλ θαη άιινη θνξείο πνπ λα είλαη πξφζπκνη λα κνηξαζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγνδνηψλ είλαη απίζαλν λα 

αιιάμεη (Hemphill & Kulik, 2016). 

2.3.2.  Ακθηζβήηεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία 

 

Γηα πνιινχο αλζξψπνπο, φηαλ ζθέθηνληαη ηελ αλαπεξία, θαληάδνληαη πξφζσπα 

ησλ νπνίσλ ε αλαπεξία έρεη επίζεο απνκαθξχλεη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηα 

αλζξψπηλα φληα: επηζπκία, θηινδνμία, θίλεηξν θαη αλάιεςε επζχλεο θαη θηλδχλνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ππνζέηνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ είλαη ηθαλά λα ελεξγνχλ κε 

επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν. Γελ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κέηξα θαη νη 
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δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία (Ferrucci, 2014). 

Καζψο επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ παίδεη ηνλ 

πην ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξφζιεςε, πνιινί εξγνδφηεο απνθιείνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία απφ ην  εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ (Simonsen, Fabian, & Luecking, 2015) 

πηζηεχνληαο φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ελδέρεηαη λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ίδηα 

επίπεδα φπσο νη άιινη εξγαδφκελνη, ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αζζελείαο 

θαη απνπζηψλ ή λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ βαζηθά θαζήθνληα εξγαζίαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ππάιιεινη ζε έλαλ φιν θαη πην απαηηεηηθφ 

εξγαζηαθφ ρψξν (Kaye et al., 2011). Οη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηνπο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο ηνπο (Breen et al., 2018· Heera, 2016· 

Bara, 2015· Kaye et al., 2011· Ju et al., 2013· Biggs et al., 2010) θαη ηείλνπλ λα έρνπλ 

ρακειέο πξνζδνθίεο ζηηο δεμηφηεηεο εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Οη πην ζπρλέο 

δεμηφηεηεο απαζρνιεζηκφηεηαο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηνπο εξγνδφηεο είλαη ε ζπλέπεηα θαη 

ν ζεβαζκφο, θαη ε αζθάιεηα (Ju et al., 2013).  Οη εξγνδφηεο, επίζεο, εθζέηνπλ αξλεηηθέο 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε πξνζσπηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία λα αζρνιεζνχλ κε ρξήκαηα, θαη κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εκπηζηνζχλε 

φπσο ην ρεηξηζκφ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πηζησηηθψλ θαξηψλ, νλφκαηα θαη 

δηεπζχλζεηο πειαηψλ αιιά θαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία (Biggs et al., 2010). 

Αθφκα, εγείξνληαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαζψο θαη κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηα 

πξνβιήκαηα απφδνζεο πνπ ηπρφλ εθδεισζνχλ (Butterworth & Pitt-Catsouphes, 1995). 

Κάπνηνη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα δηαηεζνχλ 

εηδηθά ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
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εξγαδνκέλσλ ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη ν εξγνδφηεο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηνλ 

ππάιιειν, απιψο θαηαλέκεη ην «θαηάιιειν» θαζήθνλ γη 'απηφλ (Zappella, 2015). 

Ο Gustafsson αλαθέξεη ηνλ φξν «Matching», ν νπνίνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη δχν ζηνηρεία: ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζεσξνχληαη 

θαηάιιειεο γηα άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο) θαη 

ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Οη ηχπνη ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ σο θαηάιιειεο ή δηαζέζηκεο ζε 

άηνκα κε αλαπεξίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκφ απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

δπλαηφηεηέο ηνπο (Gustafsson et al., 2014). Οη ζπλήζεηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία είλαη εξγαδφκελνη ζην εξγνζηάζην, βνεζνί θαη πξνζσπηθφ απνζήθεο. 

πρλά, νη ζέζεηο εξγαζίαο αθνξνχλ ηελ βνήζεηα άιισλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη κε αλαπεξίεο ζεσξνχληαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σο ζπκπιεξψκαηα 

ζην απιφ πξνζσπηθφ, σο βνεζνί θαη νη ζέζεηο απηέο απεπζχλνληαη θπξίσο ζε ρακειφ ή 

αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Gustafsson et al., 2014). Οξηζκέλα απφ ηα θαζήθνληα πνπ 

θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο είλαη κνλφηνλα θαη επαλαιακβαλφκελα (Gilbride, 

Stensrud, Vandergoot, & Golden, 2003) θαη φρη ζέζεηο πνπ απαηηνχλ εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο. Μφλν κεξηθνί απφ ηνπο εξγνδφηεο δήισζαλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

εξγάδνληαη ζε απηνδηνηθνχκελεο ή αλεμάξηεηεο θαηαζηάζεηο εξγαζίαο θαη είλαη ζπρλά 

θαινί ή αθφκε έρνπλ παξαπάλσ πξνζφληα  γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Απηνί νη 

εξγαδφκελνη ζεσξήζεθαλ ιηγφηεξν «άηνκα κε αλαπεξία» θαη νη εξγνδφηεο πξνζέδσζαλ 

ιηγφηεξε ζεκαζία ζηελ αλαπεξία θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ (Gustafsson et al., 2014).  

Γεληθφηεξα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ εξγνδνηψλ επηθεληξψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηε δπζθνιία  λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη φρη ηφζν γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άιιεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ην λα  αηζζάλνληαη 
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άβνια ή λα κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ ππφινηπσλ ππαιιήισλ, ή αθφκα 

θαη ε πηζαλφηεηα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εηαηξεία απξνεηδνπνίεηα (Biggs et al., 2010). 

Ωζηφζν, ζε θάπνην βαζκφ, νη εξγνδφηεο θαίλνληαη πξφζπκνη λα ζπζηάζνπλ ηελ απφδνζε 

ηεο εξγαζίαο ή ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε αληάιιαγκα γηα έλαλ αμηφπηζην ππάιιειν 

(Unger, 2002). 

2.3.3. Αλεζπρία γηα θαζπζηέξεζε ή απνπζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία 

 

Καζψο νη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο δελ γλσξίδνπλ πνιιά ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή απφδνζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξνθχπηνπλ φζν αθνξά ηελ 

πηζαλφηεηα πεξηζζφηεξσλ θαζπζηεξήζεσλ θαη απνπζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ηνπο ιφγσ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ (Bara, 2015· Biggs et al., 2010· Chi & Qu, 2003). 

Αθφκα, πνιινί πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα δηαιείκκαηα ηα νπνία έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ρακειφηεξε εξγαζηαθή απφδνζε (Heera, 2016). Ωζηφζν, απηφ θαίλεηαη λα 

είλαη κηα παξαλφεζε θαζψο θαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ 

εκθάληζεο αζζελεηψλ, ηξαπκαηηζκψλ θαη απνπζηψλ απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν (Wolffe & 

Candela, 2002). 

Οξηζκέλνη αθφκα, αλαθέξνληαη φηη δέρνληαη κεγάιε πίεζε, κε ην ελδερφκελν κηαο 

κέιινπζαο απξνζδφθεηεο παξαίηεζεο  ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, κε απνηέιεζκα λα 

κείλνπλ μαθληθά ρσξίο ππάιιειν ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε (Huang & Chen, 2015) ή κε 

ην γεγνλφο φηη θάπνηνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξίεο ίζσο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλαπεξία 

ηνπο σο δηθαηνινγία γηα θαθή απφδνζε (Butterworth & Pitt-Catsouphes, 1995). 

2.3.4.  Φόβνο γηα εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία 

 

Δπηπιένλ, εθθξάδεηαη κηα αλεζπρία θαη γηα ηελ εηδηθή κεηαρείξηζε πνπ ίζσο 

ρξεηαζζεί λα δνζεί απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία, γηα ηελ νκαιή εξγαζηαθή 
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ηνπο έληαμε.  Να επηηξέπνπλ δειαδή, πεξηζζφηεξν επέιηθηεο ψξεο εξγαζίαο, λα πξνσζνχλ 

ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξνζσξηλή αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο θαη λα παξαρσξνχλ ππέξ ηνπ δένληνο αλαξξσηηθέο άδεηεο (Biggs et al., 

2010). Αλεζπρνχλ αθφκα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ρξεηάδεηαη ν εξγνδφηεο λα 

επηβιέπεη έλαλ εξγαδφκελν κε αλαπεξία, κε απνηέιεζκα λα ηνλ δεζκεχεη απφ άιια 

θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ην  γεγνλφο φηη ίζσο ζα ρξεηαζηεί λα πξνβνχλ ζε 

παξαρσξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, ε αλεζπρία ηνπο είλαη φηη 

ζα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά πξφηππα παξαγσγηθφηεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ρσξίο 

αλαπεξία θαη κε αλαπεξία γηα ηελ ίδηα αθξηβψο δνπιεηά (Peck & Kirkbride, 2001). 

Δπηπιένλ, θάπνηα επξήκαηα ππαηλίζζνληαη ηελ πηζαλφηεηα γηα κεξνιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά βάζεη ζηεξενηχπσλ. Δίλαη πηζαλφ νη εξγνδφηεο λα αλεζπρνχλ γηα ηηο 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ πειαηψλ κε απνηέιεζκα λα αλαζέηνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

κε αλαπεξία θαη' νίθνλ εξγαζία ψζηε λα κελ είλαη νξαηνί ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο 

(Houtenville & Kalargyrou, 2015). 

2.3.5.  Φόβνο γηα ην ελδερόκελν απόιπζεο- Πξνβιήκαηα λνκνζεζίαο 

Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θφβνπο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη φηαλ ν ππάιιεινο κε αλαπεξία δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο. Φαίλεηαη φηη πνιινί εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο είλαη κηα πξνζηαηεπφκελε ηάμε. Τπάξρεη κηα γεληθφηεξε αίζζεζε, φηη αλ 

πξνζιάβνπλ θάπνην άηνκα κε αλαπεξία, ζα είλαη δχζθνιν λα ηεξκαηηζηεί ε ζπλεξγαζία 

αθφκε θαη αλ ν λένο ππάιιεινο δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εξγαζίαο γηα ηελ νπνία πξνζιήθζεθε  (Kocman et al., 2018· Peck & Kirkbride, 2001· 

Butterworth & Pitt-Catsouphes, 1995). Έηζη, δεκηνπξγνχληαη πεξαηηέξσ αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε λνκηθά δεηήκαηα, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη απμεκέλε πξνζηαζία απφιπζεο γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο (Kocman et al., 2018).  
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Καη’ επέθηαζε, ππάξρεη κηα αλεζπρία ζην ρψξν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξίεο λα ππνβάιινπλ αδηθαηνιφγεηεο θαηαγγειίεο 

(Butterworth & Pitt-Catsouphes, 1995) θαη λνκηθέο αγσγέο. Ο θφβνο απηφο γηα λνκηθέο 

αγσγέο θαη παξαπφλα θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξφζιεςε εμ αξρήο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία. 

Ζ λνκνζεηηθή ζηήξημε ηεο νκάδαο απηήο, ζεσξείηαη επηβάξπλζε απφ ηελ ζθνπηά ησλ 

εξγνδνηψλ (Heera, 2016).  Δπηπξνζζέησο, νη εξγνδφηεο παξνπζηάδνπλ πνιιέο δηνηθεηηθέο 

αλεζπρίεο πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Πξψηνλ, νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη ε 

πξφζιεςε ησλ αηφκσλ απηψλ  ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε γξαθεηνθξαηία θαη δηνηθεηηθέο 

αλεζπρίεο, φπσο ε αλαδήηεζε λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαηάιιεισλ θαηαιπκάησλ πνπ 

ρξεηάδνληαη απηνί νη άλζξσπνη (Kaye et al., 2011).  Γεχηεξνλ, ε αλεπαξθήο δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε απφ ηελ θπβέξλεζε έρεη αλαθεξζεί σο άιιν εκπφδην απφ ηνπο εξγνδφηεο γηα 

ηελ επηηπρή απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φπσο θαη ε επηβάξπλζε θαη νη 

απζηεξνί θαλνληζκνί απφ ηελ θπβέξλεζε (Heera, 2016). 

Δπηπιένλ, νη εξγνδφηεο ζπρλά αλεζπρνχλ φηη ε απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ κε 

αλαπεξία ηνπο ζέηεη ζε θίλδπλν κηα αγσγήο ή επίζεκεο θαηαγγειίαο δηαθξίζεσλ (Vornholt 

et al., 2013) ή ίζσο ζε λνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ θίλδπλν ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ή 

αηπρήκαηνο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πνιινί αθφκα, ζεσξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε 

αλαπεξία ηδηαίηεξα θηιφδηθνπο αλζξψπνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απεηιήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή αλ ηνπο γίλεη ζχζηαζε γηα θαθή επίδνζε (Kaye et 

al., 2011). Δπίζεο, πνιινί, ζεσξνχλ φηη ε θπβέξλεζε δελ ππνζηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο 

αιιά θξνληίδεη  κφλν γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία (Kang, 2013). 

Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη πιενλεθηήκαηα κέζα απφ ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Οη εξγνδφηεο πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ην πιενλέθηεκα 

ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ (Chi & Qu, 2003), θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ή 

θνξναπαιιαγψλ, θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν 
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θξάηνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (Papakonstantinou & Papadopoulos, 

2019). Μπνξνχκε λα πνχκε ινηπφλ, φηη γηα νξηζκέλνπο εξγνδφηεο ε πξφζιεςε ελφο 

αηφκνπ κε αλαπεξία είλαη έλα βάξνο, ελψ γηα άιινπο απνηειεί κηα επεξγεηηθή επθαηξία 

γηα ηελ επηρείξεζε (Zappella, 2015).  

2.3.6.  Φόβνο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο  

Μία απφ ηηο θχξηεο αλεζπρίεο ησλ εξγνδνηψλ σο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία, είλαη 

ν θφβνο γηα θάπνην εξγαηηθφ αηχρεκα ή ηελ πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ ελ ψξα εξγαζίαο 

(Ellenkamp et al., 2016· Ju et al., 2013· Biggs et al., 2010) γη’ απηφ θαη ζπρλά απνθεχγνπλ 

λα απαζρνινχλ έλα άηνκν κε αλαπεξία (Vornholt et al., 2013). Αλεζπρίεο εθθξάδνληαη, 

ηφζν γηα ηελ εθηέιεζε απιψλ θαζεκεξηλψλ ελεξγεηψλ φζν θαη γηα πην ζχλζεηα θαζήθνληα, 

φπσο ρεηξηζκφο εξγαιείσλ (Wolffe & Candela, 2002).  

Δθηφο απφ ηνλ θίλδπλν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη εξγνδφηεο θνβνχληαη 

θαη γηα ηνλ θίλδπλν πνπ ζέηνπλ ηνπο ππφινηπνπο. Οη αλαπεξίεο δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ην 

αληηιεπηφ επίπεδν απεηιήο, θηλδχλνπ ή κφιπλζεο πνπ ζέηνπλ ζε άιινπο. Γηα παξάδεηγκα 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηα ςπρηθή αλαπεξία κπνξεί λα γίλνπλ επηθίλδπλα, ή απεηιεηηθά, 

νπφηε είλαη πην πηζαλφ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αλεπηζχκεηα ζε ζρέζε κε εθείλα ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ιηγφηεξν απεηιεηηθέο αλαπεξίεο (Stone & Colella, 1996). 

Δθηφο απφ ηηο άκεζεο δαπάλεο νη εξγνδφηεο αλεζπρνχλ θαη γηα ηηο έκκεζεο 

δαπάλεο, φπσο επηπιένλ ρξφλνο γηα επίβιεςε (Kaye et al., 2011). Ο θφβνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα απμεκέλε επίβιεςε  

θαη επνπηεία κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ πίζσ νη ππφινηπεο αξκνδηφηεηεο ηνπο 

(Papakonstantinou, 2018· Scott et al., 2017· Bara, 2015· Erickson et al., 2014· Biggs et al., 

2010· Chi & Qu, 2003).  
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Οη εξγνδφηεο επηκέλνπλ φηη ε απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ελέρεη θηλδχλνπο 

γη’ απηφ θαη ν ζπληειεζηήο πνζνζηψζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξνο ζε επαγγέικαηα 

ηα νπνία θξίλνληαη αθαηάιιεια επηθίλδπλα θαη πςειφηεξα ζε έλα ιηγφηεξν επηθίλδπλν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Kang, 2013). 

2.3.7.  Αλεζπρία γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο 

Έλαο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξγνδνηψλ είλαη απηφο ηεο επηθνηλσλίαο. Οη δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ εκπφδην φζν αθνξά ηηο πξνζιήςεηο αηφκσλ κε αλαπεξία (Fraser et al., 2010). 

Κάπνηα είδε αλαπεξίαο παξεκπνδίδνπλ ηε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο ή πξνθαινχλ έληαζε θαη 

αβεβαηφηεηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Stone & Colella, 1996). Σα πξνβιήκαηα 

αθνήο είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο αλαπεξίεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ 

απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 2,1 ηνηο εθαηφ (3,9 εθαηνκκχξηα), ηνπ ελεξγνχ ακεξηθαληθνχ 

πιεζπζκνχ. Απηή ε αλαπεξία, έρεη επηπηψζεηο ζηελ επηθνηλσλία, ζηα εθπαηδεπηηθά 

επηηεχγκαηα, θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, κε απνηέιεζκα κεγάια 

πνζνζηά αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζεο (Perkins-Dock et al., 2015). Ζ ρξήζε ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ επίηεπμε επηθνηλσλίαο επεξεάδεη ζεηηθά ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία (Beer, Engels, Heerkens, & van der Klink, 2014· Duquette, 

2013). 

Απφ ηελ άιιε θάπνηνη εξγνδφηεο αλαθέξνπλ φηη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ 

αλέπηπμαλ θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε άηνκα κε αλαπεξία, αχμεζαλ ηελ 

επαηζζεζία ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία θαη επίζεο ηελ δεθηηθφηεηα 

ηνπο ζηελ πξφζιεςε ελφο ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ κε αλαπεξία. Οξηζκέλνη εξγνδφηεο 

δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη φηη νη εκπεηξίεο ηνπο κε έλαλ ππάιιειν κε αλαπεξία ηνπο 

παξείραλ ηελ επθαηξία λα εληζρχζνπλ ηηο επνπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Απηνί νη εξγνδφηεο 

ράξε ζηελ εκπεηξία απηή, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηθαλφηεηεο φπσο 
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επειημία, επαηζζεζία θαη δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Butterworth & Pitt-

Catsouphes, 1995). 

Σέινο, σο εθ ηνχηνπ, δηαθαίλεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξννπηηθή ησλ εξγνδνηψλ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηνκέσλ πνπ 

απαηηνχλ πξνζνρή απφ ηελ θπβέξλεζε, ηηο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο αλαπήξσλ θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξίεο. Απαηηείηαη άκεζε πξνζπάζεηα γηα λα πξνσζεζεί κηα ζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε θαη λα αιιάμνπλ ηα ζηεξεφηππα θαηά ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο (Heera, 2016). 

2.4.  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξόζιεςε  

 

Οη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη νη θφβνη ησλ εξγνδνηψλ απνηεινχλ καθξνρξφληα εκπφδην 

ζηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Καηά ζπλέπεηα, ε θηινζνθία ζρεηηθά κε ηελ 

απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο εζηηάζηεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο εξγνδφηεο. 

(Siperstein et al., 2006). Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ ε χπαξμε ηνπο δεκηνπξγεί 

ζεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο εξγνδφηεο θαη πξνσζνχλ επθνιφηεξα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

πξφζιεςεο. Απφ ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ βξέζεθαλ ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηελ αξρή ηεο 

έληαμεο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαίλνληαη ιίγν πην 

ζπγθξαηεκέλνη φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή απαζρφιεζή ηνπο (Bara, 2015). 

2.4.1. Ηιηθία θαη ειηθία εκθάληζεο ηεο αλαπεξίαο 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειεί πξσηαξρηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζε ειηθία εξγαζίαο. Ζ εξγαζία παξέρεη πξνθαλείο νηθνλνκηθέο 

αληακνηβέο, θαζψο θαη αίζζεζε ηαπηφηεηαο, νινθιήξσζεο θαη λνήκαηνο. Ο ρψξνο 

εξγαζίαο παξέρεη ζπρλά ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ 

εθηφο ηνπ ζπηηηνχ. Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 
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(δειαδή ε απαζρφιεζε) ζπλδέεηαη κε απμεκέλε απηνεθηίκεζε θαη πςειφηεξα επίπεδα 

απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ ε αλεξγία έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηάζιηςε θαη ηε ρακειή απηφ-εμέιημε θαη φηη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο 

θαη ζηα πξνζσπηθά (Leonard, 2002). Σα άηνκα κε αλαπεξία ππφ-εθπξνζσπνχληαη γεληθά 

ζην ρψξν εξγαζίαο (Wolffe & Spungin, 2002) θαη απηφ επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο 

ε ειηθία (McDonnall & Crudden, 2009· Leonard, 2002).  

Μειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη, φηη νη λένη άλζξσπνη είλαη πην πηζαλφ λα βξνπλ 

ακεηβφκελε απαζρφιεζε απφ φ, ηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Σα κεγαιχηεξα ζε 

ειηθία άηνκα είραλ δηπιάζηα πηζαλφηεηα λα αλαθέξνπλ φηη δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ 

εξγαζία ζε ζρέζε κε λεφηεξα άηνκα (65% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 35-44 εηψλ έλαληη 33% 

ειηθίαο 15-24 εηψλ) (Duquette, 2013). Άιιεο κειέηεο δελ δηαπίζησζαλ θακία ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ειηθίαο θαη απαζρφιεζεο  (Bell & Mino, 2015· Clements, Douglas, & Pavey, 

2011). Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη λένη κε αλαπεξίεο έρνπλ δπλαηφηεηεο αιιά θαη 

αδπλακίεο ζαλ ελ δπλάκεη εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη λένη κε αλαπεξίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο εξγαζίαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε θπβέξλεζε. Δθηφο απηνχ, κέζσ απηνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, νη λένη κε αλαπεξίεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ θαη 

λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ησλ εξγνδνηψλ. Οη επθαηξίεο απαζρφιεζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο λένπο κε 

αλαπεξίεο κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Οη αδπλακίεο ηνπο δελ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηθαηνινγία γηα απφξξηςε  ηνπο θαη ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ηνλ δεη 

πξσηαξρηθά, ζαλ έλαλ άλζξσπν κε δπλαηφηεηεο θαη φρη ζαλ έλα άηνκν κε αλαπεξία 

(Mohamed Yusof et al., 2015). 

Έλαο αθφκε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε είλαη ε 

ειηθία εκθάληζεο ηεο αλαπεξίαο. Ζ εκθάληζε αλαπεξίαο κεηά ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ 
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κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ακεηβφκελεο απαζρφιεζεο (Duquette, 2013). ηε κειέηε La Grow 

(2004), ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε αλαπεξία εκθαλίζηεθε ζε πνιχ κηθξή ειηθία (0-5 εηψλ) 

είραλ πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο (44%) απφ εθείλα ησλ νπνίσλ ε αλαπεξία 

αλαπηχρζεθε αξγφηεξα (25-27%). 

2.4.2. Φύιν 

 

Σα επξήκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ, δείρλνπλ φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ράζκα 

κεηαμχ ησλ θχισλ ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε (Bell & Mino, 2015), κε ζεκαληηθή 

δηαθνξά θαη ζηα εηήζηα εηζνδήκαηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Οη άλδξεο θεξδίδνπλ 

θαηά κέζν φξν 10.000 δνιάξηα εηεζίσο πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο. Απηφ ην ηειεπηαίν 

ζπκπέξαζκα κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο εξγάδνληαη ζπρλφηεξα ζε 

ζρεηηθά ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ππεξεζηψλ θαη φηη εξγάδνληαη ζπρλφηεξα κε κεξηθή απαζρφιεζε (Jolly, 2000). Σα 

ζηνηρεία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δείρλνπλ έλα θελφ ζηηο κνξθέο απαζρφιεζεο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ κε αλαπεξίεο, σζηφζν ε δηαθνξά είλαη ζρεηηθά κηθξή. Σν 47,9% ησλ αλδξψλ 

απαζρνιείηαη ζε ζρέζε κε ην 43,2% ησλ γπλαηθψλ (Vedeler & Mossige, 2010). 

Δλ θαηαθιείδη, εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη άλδξεο ηείλνπλ λα 

απνδίδνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο απφ φ, ηη νη 

γπλαίθεο, νη νπνίεο απνηηκνχλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο πηπρέο πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη νη άλδξεο 

(Dag & Kullberg, 2010). 

Απφ ηελ άιιε, νη Stone θαη Colella παξνπζηάδνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο κηα εληειψο 

αληίζεηε πξννπηηθή. Θεσξνχλ φηη νη άλδξεο κε αλαπεξία είλαη πηζαλφ λα είλαη ιηγφηεξν 

επηζπκεηνί απ’ φηη νη γπλαίθεο κε αλαπεξία. Μηα πηζαλή εμήγεζε γη’ απηή ηελ δηάθξηζε 

είλαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαπεξίεο (π.ρ. έιιεηςε ζσκαηηθήο 

δχλακεο ή αληνρήο) είλαη πηζαλφ λα είλαη πεξηζζφηεξν αζπκβίβαζηα κε ην αληξηθφ 
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πξφηππν, φπνπ νη άλδξεο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηζρπξνί θαη ελεξγεηηθνί θαη 

ιηγφηεξν αζπκβίβαζηα κε ην ζειπθφ πξφηππν φπνπ νη γπλαίθεο απφ ηελ θχζε ηνπο είλαη 

ζσκαηηθά αδχλακεο, εμαξηψκελεο θαη ρξεηάδνληαη βνήζεηα (Stone & Colella, 1996). 

2.4.3. Μνξθή Αλαπεξίαο 

 

Δίδακε ζην παξαπάλσ θεθάιαην, φηη κεξηθνί εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε κνξθή ηεο αλαπεξίαο ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

εξγαζία (Duquette, 2013). Γεληθφηεξα θαίλεηαη πσο ην είδνο αλαπεξίαο ηνπ ππνςήθηνπ 

ππαιιήινπ επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο.  Πνιινί εξεπλεηέο, 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη εξγνδφηεο βιέπνπλ πην ζεηηθά ηα άηνκα κε ζσκαηηθέο θαη 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο θαζψο ε απαζρφιεζε ηέηνησλ αηφκσλ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη 

ιηγφηεξα εκπφδηα, (Kocman et al., 2018) θαη νη άλζξσπνη έρνπλ κηα θαιχηεξε 

αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κε απηνχο, ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Απφ ηελ άιιε νη 

ςπρηθέο αλαπεξίεο θαη λνεηηθή αλαπεξία δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγνδφηεο, νη νπνίνη δηαηεξνχλ θάπνηεο επηθπιάμεηο 

φζνλ αθνξά παξάγνληεο φπσο ε ζπρλφηεηα ησλ επεηζνδίσλ, ε ππνηξνπή, αιιά θαη ν 

ρξφλνο απνθαηάζηαζεο πνπ απαηηείηαη κεηά απφ ππνηξνπή αλαπεξίεο (Kocman et al., 

2018· Nota et al., 2014· Staniland, 2011). Αθφκε, πνιινί εξγνδφηεο βξίζθνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο αλαπεξίαο «ηξνκαθηηθφ» (Biggs et al., 2010). 

2.4.4. Επίπεδν εθπαίδεπζεο – Πξνϋπεξεζία  

 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο κε αλαπεξία είλαη ε 

πνζφηεηα ηεο θαηάξηηζεο (Chi & Qu, 2003) θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

απφδνζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία (Scott et al., 2017). Οη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάλεθαλ λα 

επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απαζρφιεζεο, φπνπ ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 
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θαη νη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (Duquette, 2013) ζπλδένληαη θαη κε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζηελ απαζρφιεζε (Ellenkamp et al., 2016; Heera, 2016; Gustafsson et al., 

2014) αιιά θαη δεκηνπξγνχλ έλα πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο (Kocman et al., 2018· 

Perkins-Dock et al., 2015).  

Ζ αθαδεκατθή επάξθεηα, φζνλ αθνξά ηα πςειφηεξα επίπεδα αλάγλσζεο θαη 

καζεκαηηθψλ επηηεπγκάησλ, δεκηνπξγεί κηα ηζρπξή ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε 

(McDonnall & Crudden, 2009). Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ θαη δηαβάδνπλ Braille 

ζε εβδνκαδηαία βάζε έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απαζρνινχληαη θαη λα ιακβάλνπλ 

πςειφηεξα έζνδα απφ ηνπο ππφινηπνπο (La Grow & Daye, 2005). Σν κνξθσηηθφ επίπεδν 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απαζρφιεζε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ απηνί 

πνπ έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο απαζρνινχληαη δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ 

εθείλνπο πνπ είραλ κφλν πηπρίν γπκλαζίνπ θαη ιακβάλνπλ πάλσ απφ 35.000 δνιάξηα 

πεξηζζφηεξα ζηα εηήζηα ηνπο  θέξδε (Bell & Mino, 2015). 

 Οη Leonard, D'Allura θαη Horowitz (1999) δηαπίζησζαλ επίζεο, φηη ηφζν ε 

επίηεπμε ελφο πςειφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ φζν θαη ε ζπκκεηνρή ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε. Δπηπιένλ, νη δεμηφηεηεο εξγαζίαο (Mohamed Yusof et al., 

2015), φπσο ε ρξήζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ σο πξσηνγελνχο κέζνπ αλάγλσζεο, νη 

δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε (ππνινγηζηήο, δαθηπινγξάθεζε θαη ρξήζε 

δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ) θαη ε θαηάξηηζε ζηελ ηερλνινγία ζπλδένληαλ κε πςειφηεξα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο (Leonard, 2002). Λφγσ ηεο γλψζεο αιιά θαη ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο, ηα άηνκα κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο, αιιά θαη κε άιιεο αλαπεξίεο, 

είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε ξπζκίζεηο απαζρφιεζεο φπνπ νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο ηειεπηθνηλσληαθέο πιεξνθνξίεο 

(Malakpa, 2007). 
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Οη εξγνδφηεο πέξα απφ ηελ αθνζίσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, πξνηηκνχλ ππαιιήινπο κε ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα, φπσο ζηελ πιεξνθνξηθή 

ή ζηε ινγηζηηθή (Michna et al., 2017). Δπαξθείο βαζηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ., αλάγλσζε θαη 

γξαθή) θαη βαζηθέο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, ζπκκεηνρή, ην λα αθνινπζνχλ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηε δηακνλή κε 

θαζήθνληα) είλαη άθξσο ζεκαληηθά απφ ηνπο εξγνδφηεο.(Ju et al., 2013) 

Έηζη ινηπφλ δηαθαίλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο πην θχξηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ε εθπαίδεπζε. Ζ νκάδα ησλ 

πην κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηα άηνκα 

κε αλαπεξία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (Bara, 2015). Οπφηε, αλ θάπνηνο έρεη ρακειά επίπεδα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη δηαζέζηκεο ιηγφηεξεο 

θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο (Ali et al., 2011). Αθφκα, αλ θάπνηνο έρεη γλσζηηθά 

ειιείκκαηα θαη ηελ έιιεηςε εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεη εξγαζία 

(Nolan & Gleeson, 2017). 

Ζ χπαξμε πξνυπεξεζίαο είλαη έλαο αθφκα θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο (McDonnall & Crudden, 2009). Όηαλ ηα άηνκα κε αλαπεξία 

είλαη ππνςήθηνη γηα κηα ζέζε εξγαζίαο ή είλαη λενεηζεξρφκελνη ζε θάπνηα επηρείξεζε, 

ππάξρεη ζπρλά κεγάιε αζάθεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθηεινχλ κηα εξγαζία. 

Έηζη, ε χπαξμε πξνυπεξεζίαο κπνξεί λα δηαςεχζεη απηέο ηηο παξαδνρέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζηεξεφηππα θαη είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία σο 

πξνο ηελ απφδνζή ηνπο (Stone & Colella, 1996). Αθφκε, φζνη έρνπλ πξνεγνχκελε 

εξγαζηαθή εκπεηξία, έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε, δίλνληαο ιηγφηεξε έκθαζε ζηηο 

αλαπεξίεο ηνπο πξνηηκψληαο αλη 'απηνχ λα επηθεληξσζνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. Έηζη, πξνβάιινπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο φρη κφλν ζαλ άηνκα κε αλαπεξία 

αιιά ζαλ άηνκα θαηάιιεια γη’ απηή ηε δνπιεηά κε ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη αμία. 
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Απηφ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα δνζνχλ επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ 

εξγαζηαθέο εκπεηξίεο, πξνζθέξνληαο έηζη επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξαγκαηηθψλ πξνθιήζεσλ. Ζ εξγαζηαθή εκπεηξία αλαγλσξίζηεθε σο 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη απφθνηηνη θαηέθηεζαλ ζέζεηο 

εξγαζίαο, ελψ αξθεηνί απφθνηηνη ελζάξξπλαλ ηνπο κειινληηθνχο ζπνπδαζηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην είδνο απαζρφιεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα πξαθηηθή άζθεζε, είηε 

γηα ακεηβφκελε εξγαζία είηε γηα εζεινληηθή εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ην 

βηνγξαθηθφ ηνπο  (Nolan & Gleeson, 2017). Μάιηζηα ν εζεινληηζκφο γηα ηνπο λένπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζπλδένληαη 

ζεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξγαζία (Duquette, 2013). 

2.4.5. Απηνλνκία -  Μεηαθίλεζε 

 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί ζεηηθή εληχπσζε ζηνπο εξγνδφηεο θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, είλαη απηφο ηεο απηφλνκεο κεηαθίλεζεο. 

Ζ ηθαλφηεηα απηφλνκεο  θηλεηηθφηεηαο  κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε 

(Ellenkamp et al., 2016) ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε πξφζιεςε (Duquette, 2013). 

Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη φζα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ρξεζηκνπνηνχλ ιεπθφ 

κπαζηνχλη γηα θαζεκεξηλή ηνπο κεηαθίλεζε απαζρνινχληαη ζε ζεκαληηθά πςειφηεξν 

πνζνζηφ θαη έρνπλ πςειφηεξεο κεληαίεο απνιαβέο απφ απηνχο πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ 

(Bell & Mino, 2015). ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, νη Wolffe θαη Candela, (2002) 

ππνζηεξίδνπλ φηη άηνκα πνπ θηλνχληαη κε ζθχιν νδεγφ γίλνληαη ιηγφηεξν απνδεθηά απφ 

ηνπο εξγνδφηεο γηαηί κπνξεί λα κελ επηζπκνχλ δψα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

Όζνη δελ είλαη ζε ζέζε λα νδεγνχλ θαη έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ κεηαθνξά, έρνπλ 

πεξηνξηζηηθφ αληίθηππν φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε, θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε κεηαθίλεζε 
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ζε πεξηνρέο κε δεκφζηα ζπγθνηλσλία (Crudden, McBroom, Skinner, & Moore, 1998) θαη ε 

θαηνηθία ηνπο λα είλαη θνληά ζε δξνκνιφγηα κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ή εληφο ηεο 

πεξηνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Απηφ πεξηνξίδεη πεξαηηέξσ  ηελ επηινγή ζηέγαζεο θαη 

επνκέλσο θαη ηηο επηινγέο εξγαζίαο (Mendelsohn, 2015). Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε αλαπεξία 

ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο λα θάλνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν, ή ε δηαδξνκή λα κελ είλαη αζθαιήο γηα πεξηεγήζεηο πεδψλ ή λα ππάξρεη 

έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία (Östlund & Johansson, 2018), ή αθφκα, λα πξνθχπηνπλ 

δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά. Απηνί νη παξάγνληεο 

απνηξέπνπλ ηνπο εξγνδφηεο λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε αλαπεξία (Ali et al., 2011· La Grow 

& Daye, 2005· Crudden et al., 1998).  

2.4.6. Σηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα- Θθαλόηεηεο 

 

Σα ζέκαηα θνηλσληθήο επάξθεηαο έρνπλ πεξηγξαθεί σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (O’Day, 1999 · 

Stone & Colella, 1996). Οη θαιέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο ην λα 

γλσξίδεηο πφηε πξέπεη λα αθνχζεηο θαη λα κηιάο, είλαη ζεκαληηθέο ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία, φζν θαη γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο (Golub, 2003) θαη 

γεληθφηεξα ε έιιεηςε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (Ellenkamp et al., 2016). 

Όζν πεξηζζφηεξν δηαζέηεη, ην άηνκν κε αλαπεξία, έλα δεζηφ, εμσζηξεθέο 

δηαπξνζσπηθφ ζηπι, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα ζεσξεζεί φηη έρεη ηα πξνζφληα γηα εξγαζία 

θαη νη ζπλεξγάηεο ζα ηνλ ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο νκαδηθήο εξγαζίαο (Stone 

& Colella, 1996). 

 Αθφκα, νη εξγνδφηεο δεηνχλ πίζηε θαη αθξίβεηα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε 

αλαπεξία (Papakonstantinou, 2018), θαζψο θαη λα έρνπλ ζηνηρεία φπσο είλαη ε αθνζίσζε, 
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ε αμηνπηζηία, ε ζπλεξγαζία, ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα (Kocman & Weber, 2016). Οη πξναλαθεξζείζεο ηδηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ 

θάλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία πνιχηηκνπο ππαιιήινπο (Chi & Qu, 2003). 

Δπηπιένλ, νη ππεχζπλνη πξνζιήςεσλ αλαδεηνχλ, ζηνπο κειινληηθνχο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία, πξνζφληα φπσο σξηκφηεηα ζηηο απνθάζεηο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο (Duquette, 2013), αθεξαηφηεηα,  

εληηκφηεηα (Ju et al., 2013) θαη απηνεθηίκεζε  (McDonnall & Crudden, 2009· Wolffe & 

Spungin, 2002). Έλα αθφκα αμηφινγν πξνζφλ, ζχκθσλα κε ηνπο εξγνδφηεο, είλαη ε 

αλεμαξηεζία. Ζ ηθαλφηεηα λα είλαη έλα άηνκν κε αλαπεξία, άθξσο αλεμάξηεην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο λα ηαμηδεχεη θαη λα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα, 

αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο επηηπρεκέλεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. (Golub, 2003). Δπηπξνζζέησο, είλαη ζεκαληηθφ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλνηηθή δσή, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε, θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Duquette, 

2013). 

Κάπνηεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζαλ νη εξγνδφηεο ζηελ έξεπλα ησλ Crudden 

θαη  McBroom γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, είλαη λα είλαη αξθεηά ξεαιηζηηθνί γηα λα μέξνπλ 

πφηε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε θάπνηα εξγαζία ή φρη, λα είλαη δηεθδηθεηηθνί, αιιά φρη 

απηαξρηθνί θαη λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ψζηε λα 

βειηηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Αθφκα, λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, λα παξνπζηάδνπλ κηα θηιηθή θαη ζεηηθή ζηάζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη λα δηαζέηνπλ κηα θαιή δεμηφηεηα, ψζηε λα είλαη ζίγνπξνη θαη δπλακηθνί ζην ρψξν 

εξγαζίαο (Crudden & McBroom, 1999). 

Σέινο, νη άλζξσπνη πνπ απνδέρνληαη ηελ αλαπεξία ηνπο, αμηνπνηνχλ ηηο δπλάκεηο 

θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Duquette, 2013) θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ηνπο άιινπο 
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λα αηζζάλνληαη άλεηα είλαη πην πηζαλφ λα πξνζιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εξγνδφηεο. Έλα 

άηνκν κε αλαπεξία πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα λα κεηψζεη ηελ έληαζε θαη λα 

θάλεη ηνπο άιινπο λα αηζζάλνληαη άλεηα κε ηελ αλαπεξία ηνπ, θαζψο αθφκα θαη εθείλνη 

πνπ εθπαηδεχνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άηνκα κε αλαπεξίεο κεξηθέο θνξέο αηζζάλνληαη 

δπζθνξία. Έηζη, φζνη θαηαθέξλνπλ λα κελ πξνβάιιεηαη ε αλαπεξία ηνπο αιιά κφλν νη 

δπλαηφηεηεο ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζιεθζνχλ (Golub, 2006). 

2.4.7. Εκθάληζε - Πξνζσπηθή πγηεηλή 

 

Αθφκα, ε θαηάιιειε θξνληίδα θαη πγηεηλή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία,  δείρλεη λα 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξφζιεςε ηνπο, απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ, θαζψο ηα δχν 

ηξίηα ησλ εξσηεζέλησλ (75,2%) ηηο πεξηγξάθνπλ σο πνιχ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο) (Ju et 

al., 2013· Graffam, Shinkfield, Smith, & Polzin, 2002). Όζν πην επαγγεικαηηθή εκθάληζε 

θαη εηνηκφηεηα έρνπλ νη λένη  ππνςήθηνη γηα ηε ζπλέληεπμε ηφζν πην ζεηηθή άπνςε 

δεκηνπξγνχλ ζηνπο εξγνδφηεο (Simonsen et al., 2015). 

Σέινο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα αλαπεξία θαζηζηά ην άηνκν απσζεηηθφ ή 

απνθξνπζηηθφ  ζε άιινπο θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη απηφο ζεκαληηθά ηελ πξφζεζε γηα 

πξφζιεςε. Όζν πην ειθπζηηθή ή απσζεηηθή είλαη ε αλαπεξία, ηφζν πην ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο ζα είλαη νη αληηδξάζεηο ησλ άιισλ αληίζηνηρα. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, φηη 

φζν πην απνθξνπζηηθή  είλαη ε αλαπεξία ηνπ εξγαδφκελνπ, ηφζν πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο 

ζα ζπκπεξάλνπλ φηη ην άηνκν απηφ είλαη ληξνπαιφ, κε δεκνθηιέο θαη ζηεξείηαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ή έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε. Ωο απνηέιεζκα, νη εξγαδφκελνη ησλ 

νπνίσλ ε αλαπεξία ηνπο θάλεη ιηγφηεξν ειθπζηηθνχο, κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη νκαδηθή εξγαζία ή αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο πειάηεο, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ θάπνηα πξναγσγή θαη είλαη πηζαλφ λα 
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απνθιεηζηνχλ απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο κε 

αλαπεξίεο πνπ δελ κεηψλνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο (Stone & Colella, 1996). 

2.5. Ο αληίθηππνο ηεο πξόζιεςεο αηόκσλ κε αλαπεξία ζην αγνξαζηηθό θνηλό 

 

Ζ ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ 

απφθαζε ησλ εξγνδνηψλ γηα εξγαζηαθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία, επεξεάδεηαη βαζηά 

απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ. Ο θφβνο ησλ αξλεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ νδεγεί ζε απξνζπκία ζηελ πξφζιεςε απηήο ηεο 

νκάδαο. Ζ αλεζπρία ησλ εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ, είλαη 

εκθαλήο, αιιά είλαη θάηη πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί εκπεηξηθά αιιά παξακέλεη κφλν σο 

ζεσξεηηθή εμήγεζε (Heera, 2016). Κάπνηνη εξγνδφηεο ζεσξνχο φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζα ηξφκαδαλ ηνπο πειάηεο (Barbra & Mutswanga, 2014). 

χκθσλα κε ηνπο  Houtenville θαη Kalargyrou (2015), νη πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία, θαίλεηαη λα πξνθαινχλ κεγαιχηεξε αλεζπρία ζηνπο 

εξγνδφηεο κε επηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαη θηινμελίαο, ζε ζχγθξηζε κε εξγνδφηεο άιισλ 

εηαηξεηψλ  πνπ παξάγνπλ ππεξεζίεο (Houtenville & Kalargyrou, 2015). Ωζηφζν, ιφγσ ηεο 

επηξξνήο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ε επηηπρήο απαζρφιεζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο εμαξηάηαη επίζεο απφ ηηο απφςεηο ηνπο  (Siperstein et al., 2006). 

Σν αγνξαζηηθφ θνηλφ, αζρέησο ειηθίαο θαη εθπαίδεπζεο, βιέπεη ηηο εηαηξείεο πνπ 

πξνζιακβάλνπλ θαη απαζρνινχλ άηνκα κε αλαπεξία, ηφζν επλντθά, φζν θαη ηηο εηαηξείεο 

πνπ παξέρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο ή 

πξνζηαηεχνπλ ελεξγά ην πεξηβάιινλ (Siperstein et al., 2006). Δθηφο απφ ηα νθέιε πνπ ην 

θνηλφ αληηιακβάλεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο πειάηε, αλαγλσξίδνπλ επίζεο ηελ αμία ηεο 

απαζρφιεζεο γηα ην άηνκν κε αλαπεξία. Οη αγνξαζηέο, πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη νη 
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εηαηξείεο πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο ηνπο βνεζνχλ λα νδεγνχλ ζε πην 

παξαγσγηθή δσή, ελψ παξάιιεια δείρλνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο φηη ελδηαθέξνληαη γηα 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (Siperstein et al., 2006).  Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη 

εηαηξείεο πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξία αληακείβνληαη έρνληαο «πηζηνχο» θαη 

ηαθηηθνχο θαηαλαισηέο. Δάλ αθφκα, ε εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ζαθείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπεξίαο, ε «πίζηε» απηή 

εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν (González & Luis, 2016).   

Δηδηθφηεξα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ έρεη εξγαζηεί άκεζα κε 

θάπνηνλ κε αλαπεξία ή/θαη έρεη ιάβεη σο πειάηεο ππεξεζίεο απφ έλα άηνκν κε αλαπεξία. 

Απφ απηνχο, ζρεδφλ φινη (91%) πηζηεχεη φηη ε απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπλάδειθνπ ηνπ 

κε αλαπεξία ήηαλ «πνιχ θαιή» ή «θαιφ» ελψ ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο (98%) πνπ 

έρνπλ ιάβεη θάπνηεο ππεξεζίεο δειψλνπλ «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» ή «ηθαλνπνηεκέλνη» κε 

ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ (Siperstein et al., 2006). Δπηπιένλ, ζρεδφλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο (92%) έρνπλ ζεηηθή εληχπσζε γηα εηαηξείεο πνπ είλαη θνηλσληθά ππεχζπλεο 

θαη απαζρνινχλ άηνκα κε αλαπεξία. (Siperstein et al., 2006). 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ειπηδνθφξν ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φιν ην δείγκα ησλ 

θαηαλαισηψλ αλαθέξεη φηη ζα πξνηηκνχζε λα εκπηζηεπζεί ηελ επηρείξεζή ηνπ ζε εηαηξείεο 

πνπ απαζρνινχλ άηνκα κε αλαπεξία (Siperstein et al., 2006). 

Παξάιιεια κε ηελ κεηαβνιή ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ εληνπίδεηαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη ζεηηθά θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

εξγνδνηψλ σο πξνο ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία. Έηζη, θαη νη ίδηνη νη εξγνδφηεο 

έρνπλ αληηιεθζεί φηη κε ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, ε επηρείξεζε ηνπο  

πξνβάιιεη κηα πην ζεηηθή δεκφζηα εηθφλα, δέζκεπζε γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ην λφκν θαη εληζρχεη ην θνηλσληθφ ηεο πξνθίι πξνσζψληαο έλα 

ππνζηεξηθηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί επίζεο, λα αληηθαηνπηξίδεη 
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ηελ επηζπκία γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επίδεημε ηεο λνκηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο 

πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξεία,  (Hartnett, Stuart, Thurman, Loy, & Batiste, 2011). , Αθφκε, 

ζεσξνχλ φηη ν αιηξνπηζκφο θαη νη θηιαλζξσπηθέο πξννπηηθέο σο έλαο αθφκε ζεκαληηθφο 

ιφγνο γηα λα πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξία (Huang & Chen, 2015). 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε κία 

επηρείξεζε, εληζρχεη ην εξγαζηαθφ ηεο πξνθίι, ηεο πξνζθέξεη «πηζηνχο» πειάηεο θαη 

δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο θαη θνηλσληθήο επζχλεο πξνο ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. 

2.6. Υαξαθηεξηζηηθά εξγνδνηώλ 

 

2.6.1. Φύιν θαη ειηθία 

 

Δίλαη ζίγνπξν φηη νη εξγνδφηεο έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 

ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία ηνπο ζχκθσλα κε πην ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη 

ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ.  Ωζηφζν νη ζηάζεηο απηέο πνιιέο θνξέο 

επεξεάδνληαη θαη απφ επηπξφζζεηνπο παξάγνληεο φπσο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξγνδνηψλ. Πνιιέο έξεπλεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ην θχιν θαη ε ειηθία ησλ εξγνδνηψλ είλαη 

παξάκεηξνη πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ απφθαζε ηνπο γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε ηνπο (Hemphill & Kulik, 2016). 

ε πνιιέο έξεπλεο ην θχιν επεξεάδεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηηο απφςεηο ησλ 

εξγνδνηψλ. Όπσο θαίλεηαη, νη γπλαίθεο είλαη πην ζεηηθέο απφ ηνπο άληξεο φζν αθνξά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη σο εξγνδφηεο. Απηφ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο, πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο άλδξεο, ηείλνπλ λα έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

(Staniland, 2011·  Siperstein et al., 2006). Μηα γπλαίθα αληηκεησπίδεη ηε ιηγφηεξε 

θνηλσληθή απφζηαζε απφ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Vornholt et al., 2013). 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Staniland (2011), παξαπάλσ απφ ηνλ κηζφ γπλαηθείν 

πιεζπζκφ ππνζηεξίδεη φηη ληψζεη πνιχ άλεηα λα έρεη σο αθεληηθφ, θάπνηνλ κε κηα 

ζσκαηηθή ή αηζζεηεξηαθή αλαπεξία (56 ηνηο εθαηφ θαη ην 52 ηνηο εθαηφ, αληίζηνηρα) ζε 

ζχγθξηζε κε 52 ηνηο εθαηφ θαη 45 ηνηο εθαηφ ησλ αλδξψλ. Δπίζεο, κία αθφκε έξεπλα 

ππνζηεξίδεη φηη ην θχιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα έρνπλ δηπιή 

πηζαλφηεηα γηα θνίηεζε ζε έλα ελεκεξσηηθφ ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη βιέπνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ηηο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο φζν αθνξά 

ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ επηρείξεζε ηνπο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο άλδξεο (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2019). 

Αληηζέησο, νη McDonnall θαη Crudden (2018) φπσο θαη νη Papakonstantinou θαη 

Papadopoulos (2019) ππνζηεξίδνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο, φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηηο 

ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ σο πξνο ηελ πξφζιεςε. Ωζηφζν, επηβεβαηψλνπλ θαη απηνί κε ηελ 

ζεηξά ηνπο, φηη ην γπλαηθείν θχιν ηείλεη λα έρεη πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία γεληθά (McDonnall & Crudden, 2018).  

Όζν αθνξά ηελ ειηθία, θαίλεηαη λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο 

ηεο πξφζεζεο ησλ εξγνδνηψλ λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία θαη ππάξρνπλ 

έξεπλεο πνπ ην επηβεβαηψλνπλ.  

ε γεληθέο γξακκέο νη λεφηεξεο (18 έσο 24) θαη κεγαιχηεξεο (65 +) ειηθηαθέο 

νκάδεο, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αηζζάλνληαη άλεηα κε ην αιιειεπηδξνχλ κε άηνκα κε 

αλαπεξία (Vornholt et al., 2013). Αθφκε, ηα λεφηεξα άηνκα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή 

ζηάζε πξνο άηνκα κε αλαπεξίεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη πην πηζαλφ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Δίλαη επίζεο πηζαλφ φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

εξγνδφηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη ιηγφηεξν δηαζέζηκν 

ρξφλν, ζπκβάιινληαο ζηελ απξνζπκία ησλ εξγνδνηψλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα ζε ζεκηλάξηα θαη πξνγξάκκαηα (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2019).  
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2.6.2. Μνξθσηηθό επίπεδν 

 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο πξφζεζεο ησλ εξγνδνηψλ 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ππαιιήινπο κε αλαπεξίεο, ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο αλέιημεο εξγαζίαο. 

Δίλαη πηζαλφ, φηη νη εξγνδφηεο κε πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρνπλ ιάβεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαηά ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε 

επίγλσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Papakonstantinou 

& Papadopoulos, 2019). Οη εξγνδφηεο κε πςειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ 

γεληθά, πην επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν (Heera, 2016) θαη είλαη πξνζπκφηεξνη λα ζπκβάινπλ ζηελ έληαμή ηέηνησλ 

αηφκσλ ηνπο εξγαζία (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2019). Απηνί νη εξγνδφηεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλνρή ζηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ αληί λα 

εζηηάδνπλ ζηα εκπφδηα θαη επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ κε ηηο νξγαλσηηθέο 

αμίεο θαη ην ζηπι δηνίθεζεο (Vornholt et al., 2013). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εηζφδεκα θαη κφξθσζε παξνπζηάδνπλ κηα πην ζχλζεηε 

εηθφλα. Γεληθφηεξα, ηα άηνκα κε πςειφηεξν εηζφδεκα θαη πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο, 

είλαη πην πηζαλφ λα είλαη πνιχ άλεηα ζε επίπεδν αιιειεπίδξαζεο κε άηνκα κε αλαπεξία 

θαη παξνπζηάδνπλ κηα πην ζεηηθή ζηάζε (Staniland, 2011).  

Παξ’ φια απηά, άηνκα κε πςειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο πνιχ ζπρλά ληψζνπλ 

άβνια, εάλ ην αθεληηθφ ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν είλαη έλα άηνκν κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη κε πςειφηεξα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο είλαη πην πηζαλφ λα είλαη ζε ζέζεηο κε κεγαιχηεξε επζχλε ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην αθεληηθφ ηνπο ζα βξίζθεηαη ζε κηα πην ππεχζπλε ζέζε, νπφηε 

είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη κηα αλεζπρία γηα ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία λα 
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αληαπνθξηζεί ζε ηέηνηνπο ξφινπο. Απηά ηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη άλζξσπνη πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πςειφηεξε δψλε εηζνδήκαηνο,  είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αηζζάλνληαη  

πνιχ άλεηα αλ αθεληηθφ ηνπο είλαη έλα άηνκν κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε θάπνηα 

ςπρηθή αζζέλεηα  (Staniland, 2011). 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κε βάζε ηηο έξεπλεο, πξνθχπηεη φηη έλαο άλδξαο, 

κεγαιχηεξνο ζε ειηθία θαη κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν εθθξάδεη πην αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε αλαπεξία, απφ κηα λεαξή θαη κνξθσκέλε γπλαίθα 

ε νπνία αληηκεησπίδεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο κε πην ζεηηθφ θαη δεθηηθφ ηξφπν.  (Vornholt 

et al., 2013).  

ε αληίζεζε φκσο κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο έξρεηαη απηή ηεο Papakonstantinou  

(2018) ,ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη κεηαβιεηέο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν θαη εθπαίδεπζε  δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζν αθνξά ηελ ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ γηα 

νπνηαδήπνηε είδε αλαπεξίαο,  

2.6.3. Είδνο επηρείξεζεο 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δηεξεπλήζεθαλ θαη άιινη 

ζπληειεζηέο, φπσο ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ην είδνο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί θαιχηεξα ν αληίθηππνο ζηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε αλαπεξίεο (Burke et al., 2013). Ζ έξεπλα ηεο Heera, δείρλεη φηη ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

επηρείξεζεο, φπσο νη νξγαλψζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νη κεγαιχηεξεο νξγαλψζεηο, 

επηδξνχλ ζηελ πξννπηηθή ησλ εξγνδνηψλ, νη νπνίνη είλαη πην πηζαλφ λα επηδνζνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο έληαμεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Heera, 2016). Γεληθφηεξα, νη 

εξγνδφηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρνπλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο εξγνδφηεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(Perućica, Bošnjak, & Zecevic, 2018). Αθφκε, εξγνδφηεο πνπ εξγάδνληαη ζε θνηλνηηθνχο 
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νξγαληζκνχο, θνηλσληθή εξγαζία ή ζε θνξείο ςπρνινγίαο, θαηέρνπλ επλντθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Vornholt et al., 2013). Ο ηνκέαο απαζρφιεζεο ήηαλ ε 

κφλε απφ ηεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο κε κηα ζπλεπή ζρέζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εξγνδνηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε. Έηζη, νη δεκφζηνη ππάιιεινη ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ, λα πξνζιάβνπλ εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία, ζε ζρέζε κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (Vornholt et al., 2013). 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία έξρεηαη ε έξεπλα ηνπ Bara (2015) ε νπνία 

αλαθέξεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ κε αλαπεξία απαζρνινχληαη απφ ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Έηζη, πεξίπνπ ην 61% ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ έρνπλ κηα ζέζε 

εξγαζίαο απαζρνινχληαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη ην 31% απφ δεκφζηεο ή θξαηηθέο 

εηαηξείεο (Bara, 2015). Παξφκνηεο αζπλέπεηεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγνδνηψλ έλαληη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζε κηα αθφκα έξεπλα. Σα επξήκαηα απφ κειέηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ 

απαζρφιεζεο ηεο ADA δελ επηβεβαίσζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Unger, 2002) 

2.6.4. Μέγεζνο επηρείξεζεο 

 

Έλα ζαθέο κνηίβν πνπ αλαδεηθλχεηαη φηαλ εξεπλνχκε ηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο ηνπο. Δίλαη ζαθέο, φηη απηνί πνπ απαζρνινχληαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε 200 ή 

πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο είλαη γεληθά είλαη πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ φηη 

αιιειεπηδξνχλ πην άλεηα κε άηνκα κε αλαπεξία, ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ 

απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξν απφ 50 ζέζεηο εξγαζίαο (Staniland, 2011). Οη 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ απφ ηηο κηθξφηεξεο λα θάλνπλ αιιαγέο ζηηο 
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επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπο, λα θηινμελήζνπλ θαη λα πξνζιακβάλνπλ εξγαδφκελνπο 

κε αλαπεξία (Dixon et al., 2003) 

Πνιινί ππνδειψλνπλ φηη ππάξρεη πην απμεκέλε πηζαλφηεηα νη εξγνδφηεο 

κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ, λα είλαη πην επλντθνί ζην λα ζπκπεξηιάβνπλ άηνκα κε 

αλαπεξίεο ζην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ, ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαζψο θαη πξνζσπηθνχ θαη ησλ απμεκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπο. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνληαο απμεκέλνπο πφξνπο, 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε αλεζπρία γηα ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο γηα επηηήξεζε, θαηάξηηζε 

θαη πξνζαξκνγέο θαη επίζεο παξνπζηάδνπλ κηα απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (Scott et al., 2017). 

Αθφκα, νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ λα ζεσξνχλ φηη ζα ππάξμνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπο ρσξίο αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο (Biggs et al., 2010). 

πγθεθξηκέλα, ηφζν νη κηθξέο φζν θαη νη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, αλεζπρνχλ γηα 

ηε δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη 

πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία. Με ηηο 

κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ε αλεζπρία γηα αληηδξάζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε  θαη 

ηε δεθηηθφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη ηφζν νη 

κηθξέο φζν θαη νη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία. Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο έρνπλ πην πεξηνξηζκέλεο 

αλεζπρίεο γηα ηα θίλεηξα πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία, αιιά εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθέο πιεξνθνξίεο (Fraser et al., 2010). 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο απαζρφιεζεο. Βιέπνληαο φκσο ηα πξάγκαηα απφ κηα 
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δηαθνξεηηθή καηηά, δεδνκέλνπ φηη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ εξγνδνηψλ απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζιήςεσλ, κπνξεί λα είλαη επθνιφηεξν γηα έλα άηνκν κε 

αλαπεξία λα απνθηήζεη απαζρφιεζε ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο πνπ 

έρεη ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, έρεη επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ζηηο απνθάζεηο 

πξφζιεςεο. ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, ζπρλά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα 

ιήςεο απνθάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ, επνκέλσο ε εκπεηξία ελφο κφλν αηφκνπ κπνξεί λα κελ έρεη κεγάιε 

βαξχηεηα (Gustafsson et al., 2014) 

Με απηή ηελ άπνςε ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ηνπ Fraser. Μηθξφηεξεο εηαηξείεο, ίζσο 

κε πην νηθείν ηξφπν δηαρείξηζεο, έξρνληαη πεξηζζφηεξν ζε επαθή κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ έρνπλ αλαπεξία. Δπνκέλσο, κπνξεί λα ζθεθηνχλ κε ηνλ πην αλζξψπηλν ηξφπν 

«δέζκεπζε θαη αθνζίσζε» πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην είδνο ηεο κίζζσζεο. Οη ηδηνθηήηεο κηθξφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ  έρνπλ πξαγκαηηθά πεξηζζφηεξε επαθή κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο πνπ είλαη 

άηνκα κε αλαπεξίεο (Fraser et al., 2010). 

2.6.5. Πξνεγνύκελε εκπεηξία κε άηνκα κε αλαπεξία 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ζχκθσλα κε πνιινχο 

εξεπλεηέο, έλαο βαζηθφο παξάγνληαο, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγνδνηψλ, πνπ 

επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ εξγνδνηψλ είλαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε 

αλαπεξία. Πνιιέο έξεπλεο, δείρλνπλ φηη νη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία κε 

εξγαδφκελνπο κε αλαπεξίεο αλαθέξνπλ επλντθφηεξεο αληηιήςεηο σο πξνο ηα άηνκα απηά 

θαη επεξεάδεηαη ζεηηθά ε ζηάζε ηνπο θαη ε πξφζεζε πξφζιεςεο σο πξνο ηα άηνκα απηά 

(Ellenkamp et al., 2016· Papakonstantinou, 2018· McDonnall & Crudden, 2018· Scott et 

al., 2017). Αθφκα, δηεπζπληέο θαη ππεχζπλνη πξνζιήςεσλ πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζην 

παξειζφλ κε αλζξψπνπο κε αλαπεξία αλαθέξνπλ ειάρηζηεο αλεζπρίεο φζν αθφξα ηα 
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πξνζφληα θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο δεηλφηεηα (Houtenville & Kalargyrou, 2015) θαη ηνπο 

ζεσξνχλ σο κηα πνιχ παξαγσγηθή νκάδα εξγαδνκέλσλ (Copeland et al., 2010). Παξ’ φια 

απηά, ππάξρνπλ θαη εξγνδφηεο κε πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ εκπεηξία ζηελ πξφζιεςε 

ηέηνησλ εξγαδνκέλσλ. Απηνί εθθξάδνπλ αβεβαηφηεηα θαη θφβν ηφζν γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ αζθάιεηα (Unger, 2002) θαη 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζπγθξαηεκέλνη (Zappella, 2015).  

Απφ ηελ άιινη ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ηνπ εξγνδφηε κε άηνκα κε αλαπεξία, δελ ζπλδέεηαη κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηα άηνκα απηά θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ πξφζιεςε (Nota et al., 2014). 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη κηα 

θαζνιηθή παξαδνρή φηη νη άλζξσπνη έρνπλ «ζεηηθή» ή «αξλεηηθή» ζηάζε απέλαληη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο (Staniland, 2011). 

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ, φηη θάπνηεο κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία, θχιν, κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη άιιεο ζπλαθείο κεηαβιεηέο, είδνο επηρείξεζεο, κέγεζνο επηρείξεζεο, 

πξνεγνχκελε εκπεηξία, επεξεάδνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηε ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξίεο. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλαλ αξηζκφ 

παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμεκέλεο ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

εθζηξαηεηψλ, πην ζεηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, 

θαη ηελ κεγαιχηεξε έθζεζε ζε απηά ηα άηνκα ζε θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, νη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξίεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

εηαηξηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ηνπο, λα εληζρχζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα θνηλσληθή 
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επζχλε, θαη λα απμήζνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο ψζηε λα 

απεηθνλίδεη πην πηζηά εθείλε ηεο θνηλσλίαο (Chi & Qu, 2003). 

Ζ απαζρφιεζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δσήο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο λα δεκηνπξγνχλ λέεο ζρέζεηο θαη λα καζαίλνπλ λέεο δεμηφηεηεο. Σα 

άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά  ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη, εάλ 

επηηεπρζεί κηα θαηάιιειε "εθαξκνγή", ε έληαμε ζηελ εξγαζία κπνξεί λα σθειήζεη φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο. Γη’ απηφ ινηπφλ νη εξγνδφηεο, φρη κφλν πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ απαζρφιεζε, αιιά πξέπεη επίζεο λα 

εληνπίδνπλ θαη λα εμαιείθνπλ ελεξγά  ηνπο θξαγκνχο ζηελ απαζρφιεζε θαη λα ζεζπίδνπλ 

πνιηηηθέο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ απηνλφεηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ απηψλ (Irvine & 

Lupart, 2008). 

2.7.   θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 
Αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία πνπ έρεη ε εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

πξνέθπςε ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

θαη εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ηφρνο ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξεπλάο 

απνηειεί  ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ Διιάδα, σο πξνο ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά θαη ηελ 

επηζθφπεζε άιισλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε απηψλ ησλ ζηάζεσλ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηα είλαη ε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ Διιήλσλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε 

αηφκσλ κε αλαπεξία; 

2. Αιιάδεη ε ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο; Αλ λαη, πνηα 

αλαπεξία είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή απφ ηνπο Έιιελεο εξγνδφηεο; 
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3. Δπεξεάδνπλ ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

φπσο ε ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπο, ε πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο θαη ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ή άιινη παξάγνληεο; 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, αλ πξνζπαζήζνπκε λα  

απαληήζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ζην πξψην εξψηεκα, κάιινλ ε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ 

Διιήλσλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία ζα είλαη ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθή. Αθφκα, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη ζηάζεηο απηέο 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην είδνο αλαπεξίαο θαη φηη επεξεάδνληαη θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο.  
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ΜΔΡΟ  Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

3.1. Εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη 

πνζνηηθή- δεηγκαηνιεπηηθή φπνπ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ θιεηζηψλ (θπξίσο) 

εξσηεκαηνινγίσλ. θνπφο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο είλαη λα αλαθαιχςεη ηηο αηηίεο ηεο 

αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο θαη αξηζκεηηθήο 

αλάιπζεο. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε απνβιέπεη ζηελ επαιήζεπζε κηαο ππφζεζεο κέζσ 

αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζπζρεηίδνληαη κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε 

γεληθψλ ηάζεσλ θαη ζπλεπψο, ηελ επαιήζεπζε ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ/ εξσηεκάησλ. 

Δπηθεληξψλεηαη ζηε κέηξεζε ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κέζσ εξγαιείσλ φπσο ην ηππνπνηεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. ηελ επηζηεκνληθή πνζνηηθή έξεπλα ν ζηφρνο είλαη ε γελίθεπζε. Δπεηδή 

ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ είλαη κηα δχζθνιε, ρξνλνβφξα, αθξηβή θαη κεξηθέο θνξέο 

αδχλαηε δηαδηθαζία, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο απφ έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

βαζηδφκελνη ζηα δεδνκέλα (ζηνηρεία) πνπ επηιέμακε απφ ην δείγκα δηεμάγνπκε ηηο 

αλαιχζεηο. Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε κε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο, δειαδή κε επηινγή αηφκσλ ή ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη 

εχθνιεο. Απηφο ν ηχπνο δεηγκαηνιεςίαο σζηφζν, δελ βνεζά ζην λα γίλνπλ γεληθεχζεηο 

(Εαθεηξφπνπινο, 2015). 

Σν εξγαιείν ζε κηα ηέηνηα έξεπλα είλαη αξθεηέο θνξέο ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο 

επηηξέπεη ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ ζε ζχληνκν ρξφλν. Δπηπξφζζεηα, ε 

αλσλπκία ζηε ζπκπιήξσζε απμάλεη ην πνζνζηφ ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη ηεο 

εηιηθξίλεηαο απφ ηνπο δηεξσηψκελνπο. Αθφκε, κπνξνχλ λα απαληεζνχλ εχθνια (θπξίσο 
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εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ), ζε φπνηα ρξνληθή ζηηγκή επηιέμεη ν ζπκκεηέρσλ θαη ρσξίο λα 

κπνξεί ν εξεπλεηήο λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. Γηα ηελ επηηπρία φκσο απηψλ ησλ 

εξεπλψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαιή νξγάλσζε θαη ν θαιφο ζρεδηαζκφο(Εαθεηξφπνπινο, 

2015). 

3.2. πκκεηέρνληεο 

πκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ 75 Έιιελεο εξγνδφηεο 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, θπξίσο απφ ηνλ 

λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη Καβάιαο. Απφ απηνχο, νη 37 (49,3 %) ήηαλ άλδξεο θαη νη 38 (50,7 

%) γπλαίθεο. 

Ωο πξνο ηελ ειηθία, ην 74.7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ έσο 39 εηψλ, ελψ ην ππφινηπν 

25.4% αθνξνχζε εξγνδφηεο 40 εηψλ θαη άλσ (βι. Πίλαθα 1). Πην αλαιπηηθά, ην 54,7% ήηαλ 2-

29 εηψλ, ην 20,0% ήηαλ 30-39 εηψλ, ην 10,7% ήηαλ 40-49 εηψλ, ην 12,0% ήηαλ 50-59 εηψλ θαη 

ηέινο ην κηθξφηεξν πνζνζηφ, 2,7% ήηαλ 60 εηψλ θαη άλσ. 

Πίλαθαο 1 

Ηιηθία Σπκκεηερόλησλ 
     πρλόηεηα   Πνζνζηό(%)   

20-29 41  54.7   
30-39 

40-49 

50-59 

60 θαη άλσ 

ύλνιν 

15 

8 

9 

2 

75 

 20.0 

10.7  

12.0 

2.7 

100.0 

  

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 2, απφ ην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ, ην 21.4% ήηαλ 

απφθνηηνη Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ην 5.3% απφθνηηνη ΗΔΚ, ζρεδφλ νη κηζνί 48% 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ- ΑΣΔΗ), ην 22,7% θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ην 2,7% είρε άιιεο ζπνπδέο. 

Πίλαθαο 2 

Επίπεδν εθπαίδεπζεο Σπκκεηερόλησλ 
 πρλόηεηα      Πνζνζηό(%)   

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ 2  2.7   
Απόθνηηνο Λπθείνπ  

Απόθνηηνο ΙΕΚ 

14 

4 

 18.7 

5.3 
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Απόθνηηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ΑΕΙ- ΑΣΕΙ) 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ                

Κάηνρνο δηδαθηνξηθνύ 

Άιιεο ζπνπδέο 

ύλνιν 

36 

 

17 

0 

2 

75 

48.0 

 

22.7 

0.0 

2.7 

100.0 

 

ρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 17 (22.7%) απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχλ ηελ επηρείξεζε ηνπο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, ζε 

αζηηθή, 40% ζε εκηαζηηθή πεξηνρή θαη 37.3% ζε αγξνηηθή πεξηνρή. 

Σέινο, σο πξνο ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, to 56% απαζρνιεί απφ 0-5 

εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπ, ην 26,7% 6-10 εξγαδνκέλνπο, ην 12% απαζρνιεί 11-

20 άηνκα θαη ηέινο, ην κηθξφηεξν πνζνζηφ, 5,3% απαζρνιεί πάλσ απφ 20  άηνκα ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ (βι. Πίλαθα 3). 

 

Πίλαθαο 3 

Μέγεζνο Επηρείξεζεο Σπκκεηερόλησλ 
 πρλόηεηα   Πνζνζηό(%)   

0-5 εξγαδόκελνη 

6-10 εξγαδόκελνη  

11-20 εξγαδόκελνη 

20 θαη πάλσ εξγαδόκελνη 

42 

20 

9 

4 

 56,0 

26,7 

12,0 

5,3 

  

ύλνιν 75  100.0   

 

 

Να ζεκεησζεί φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ επαγγεικαηηθά ελεξγνί ηελ ζηηγκή 

ηεο δηαλνκήο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αθφκα, ην δείγκα ζπιιέρζεθε κε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (convenience sampling), δειαδή ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 

ηα πην εχθνια δηαζέζηκα θαη πξνζεγγίζηκα. 

3.3.   Εξγαιείν θαη δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα έγηλε κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ 

ήηαλ απζηεξά θαζνξηζκέλε, θαη φιεο νη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή αιιά θαη ζε έληππε. Σν εξγαιείν – 

εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ δηαηξηβή ηεο 
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θα. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012) κε θάπνηεο αιιαγέο. ην αξρηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ε εξεπλήηξηα εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ εξγνδνηψλ κφλν σο πξνο ηα άηνκα 

κε νπηηθή αλαπεξία, ελψ ζην παξφλ εξσηεκαηνιφγην νη απφςεηο αθνξνχλ 4 είδε 

αλαπεξίαο κε δηαβάζκηζε ζην θαζέλα. Οη αλαπεξίεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη: Ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία, Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, Πξνβιήκαηα αθνήο, Κψθσζε, Σχθισζε, Υακειή 

Όξαζε, Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. Γηα 

ηελ αλαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαπεξηψλ βαζίζηεθα ζηελ έξεπλα ησλ  Gilbride, 

Stensrud, Ehlers, Evans, Peterson ε νπνία ε νπνία δηεμήρζε γηα ηε ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ 

ζην ελδερφκελν πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία (Gilbride et al., 2000). Αθφκα, απφ ην 

αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην αθαηξέζεθε ην ηέηαξην θαη έθην κέξνο θαζψο δελ εμππεξεηνχζε 

ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην εκπινπηίζηεθε κε κία 

θιίκαθα απφ κία έξεπλα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 30 ππεπζχλσλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ ζηα αληηιεπηά εκπφδηα γηα ηελ απαζρφιεζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Kocman et al., 2018). Ο ιφγνο 

ελζσκάησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ήηαλ ν εκπινπηηζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

κε ζηνρεπκέλεο, ζην ζέκα, εξσηήζεηο. Ζ θιίκαθα απηή κεηαθξάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε ηελ  δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο θαη επαλακεηάθξαζεο. Έγηλε 

δειαδή, ε αξρηθή κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά θαη ζηελ ζπλέρεηα αληίζηξνθε κεηάθξαζε απφ 

ηα ειιεληθά ζηα αγγιηθά ψζηε λα ειεγρζεί αλ απνδίδεηαη κε αθξίβεηα ην λφεκα ηεο 

πξσηφηππεο θιίκαθαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην μεθηλάεη κε έλα ζεκείσκα φπνπ εμεγεί ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 

ηνλίδεη ηελ αλσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληα, επραξηζηεί γηα ηε ζπκκεηνρή θαη αλαθέξεη 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ δηεπθξίλεζε. Αθνινπζεί 

έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν θάζε ηχπνο αλαπεξίαο πνπ εμεηάδεηαη 

ζην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ψζηε λα γίλεη πην 
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θαηαλνεηφο αθφκα θαη ζηα άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ ζρεηηθέο γλψζεηο. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί ην θπξίσο κέξνο ηνπο εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ απνηειείηαη απφ 24 εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, σο επί ησλ πιείζησλ πεληάβαζκε θιίκαθα Likert απφ ην “Γηαθσλψ 

απφιπηα” σο ην “πκθσλψ απφιπηα”. Αθφκε, ππάξρνπλ δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο, 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη κηα εξψηεζε ηχπνπ Likert πνπ κεηξάεη ηελ ζπρλφηεηα.  

Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη 5 εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγνδνηψλ, πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ειηθία, 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε. Σν δεχηεξν κέξνο εξσηήζεσλ αθνξά ηηο κέρξη ηφηε 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γεληθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πνηέ θάπνηα επαθή κε άηνκν κε 

αλαπεξία θαη ζε ηη βαζκφ, αλ ηνπο έρνπλ δεηήζεη άηνκα κε αλαπεξία λα πξνζιεθζνχλ 

ζηελ επηρείξεζε ηνπο θαη πνηα ήηαλ ε αλαπεξία ηνπο. Αθφκα, πεξηιακβάλεη θχξηεο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζην ελδερφκελν 

απαζρφιεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ επηρείξεζή ηνπο. ηηο εξσηήζεηο απηέο, νη 

εξγνδφηεο πξέπεη λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ 

ζα πξνζιάκβαλαλ έλα άηνκν κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία  ιφγσ ησλ επηπιένλ εμφδσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζην ρψξν, ιφγσ ηεο έιιεηςεο απαξαίηεησλ 

δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ, εμαηηίαο πηζαλψλ αηπρεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ 

αζθαιείαο, ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κνπ γηα ηα 

άηνκα απηά, εμαηηίαο ηνπ επηπιένλ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη απφ 

ζπλαδέιθνπο ή επφπηεο γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ, ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη δελ κπνξψ λα ην απνιχζσ κε ηελ 

ίδηα επθνιία, φπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ αηφκνπ ρσξίο αλαπεξία θαη εμαηηίαο ηνπ 

θφβνπ ηνπ άγλσζηνπ δνπιεχνληαο κε ηέηνηα άηνκα. ην ηξίην κέξνο, ππήξραλ πην γεληθέο 
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εξσηήζεηο φπσο, αλ ε χπαξμε θάπνηνπ θηλήηξνπ απφ ην θξάηνο ζα επεξέαδε ηελ πξφζεζή 

ηνπο σο πξνο ηελ πξφζιεςε αηφκνπ κε αλαπεξία θαη αλ ζα ζπκκεηείραλ ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα. Αθφκα, αθνξνχζε ηα ελδερφκελα επηθνηλσληαθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνέθππηαλ απφ ηελ πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία 

αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηε δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ζηνπο πειάηεο.  

Ζ έξεπλα ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηρεηξήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ λνκφ 

Καβάιαο, θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ Θεζζαινλίθε. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε κε δπν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο ήηαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Google forms», θαη ν δεχηεξνο ηξφπνο ήηαλ ζε έληππε κνξθή. Γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ νξίζηεθε ρξνληθφ πεξηζψξην κηαο εβδνκάδαο 

ψζηε λα απαληεζνχλ ζε ρξφλν ειεχζεξν θαη θαηάιιειν. Μεηά ην πέξαο ηεο κηαο εβδνκάδαο, 

ζπγθεληξψζεθαλ ηα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ν ζπκκεηέρσλ κπνξνχζε λα ζπκπιεξψζεη ην 

εξσηεκαηνιφγην αλά πάζα ζηηγκή έρνληαο απιά ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

δηαλεκήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 θαη κεηά ηελ ζπιινγή ηνπο αλαιχζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ 

πεξίπνπ έλαο κήλαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ, πνπ απαηηήζεθε γηα ηε δηαλνκή 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο εμαγσγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ.  Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε αξθεηά άηνκα, σζηφζν θάπνηα απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ επηζηξάθεθαλ πνηέ, ελψ θάπνηα άιια είραλ πνιιέο θελέο 

εξσηήζεηο κε απνηέιεζκα λα θξηζνχλ αθαηάιιεια. Έηζη. ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθε ήηαλ 75.  
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3.4. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο 

IBS SPSS Statistics, έθδνζε 23ε. Αθνχ θαηαρσξήζεθαλ φια ηα ζηνηρεία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζην πξφγξακκα, έγηλαλ αξρηθά αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη έπεηηα ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ 75 εξγνδνηψλ ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα 

πνπ ηνπο ηέζεθαλ. Μέζα απφ ηνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ παξνπζηάδνληαη νη ζηάζεηο ηνπο 

γχξσ απφ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξφζιεςεο θαη γεληθφηεξα ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ην κέξνο ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ θάπνηεο απαξαίηεηεο αληίζηξνθεο 

θσδηθνπνηήζεηο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο, ψζηε λα ππάξρεη λνεκαηηθή ζπλάθεηα ζε φιν ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

Καηφπηλ, πξνρσξψληαο ζηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη 

γηα λα εληνπηζηεί θάπνηα ελδερφκελε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο πξφζεζεο ησλ 

εξγνδνηψλ λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε ηνπο αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο. Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ην T-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(Independent Samples T-test). Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη 0,05 θαη γηα 

λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζα πξέπεη ε ηηκή λα είλαη < 0,05. Ο ίδηνο 

έιεγρνο, T-test,  πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα λα ειεγρζεί αλ ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ 

εξγνδνηψλ επεξεάδεη ηελ πξφζεζε ηνπο λα πξνζιάβνπλ θάπνην άηνκν κε αλαπεξία ζηελ 

επηρείξεζε ηνπο.  

Αθφκε, κειεηήζεθε θαη ε επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «ειηθία» αιιά θαη ηεο 

κεηαβιεηήο «κνξθσηηθφ επίπεδν» ησλ εξγνδνηψλ θαη θαηά πφζν ε θάζε κεηαβιεηή 

μερσξηζηά, επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Γη’ απηφ ην ζθνπφ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο ή Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA), θαηά ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ππνζέζεσλ κε ζηφρν λα αληρλεπζνχλ εάλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο πεξηζζφηεξσλ απφ δχν πιεζπζκψλ. Γηα λα ππάξμεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξέπεη ε ηηκή λα είλαη < 0,05 θαη  < 0.001 γηα λα ππάξμεη ζηαηηζηηθά 

πςειή ζεκαληηθή δηαθνξά. 

ηελ ζπλέρεηα, αλ ππάξμεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξνρσξάκε ζε Post hoc 

έιεγρν ψζηε λα εληνπίζνπκε ζε πνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο βξίζθεηαη ε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο  (ANOVA), πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο θαη 

γηα ηελ κεηαβιεηή «Πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε» αιιά θαη γηα ηελ κεηαβιεηή 

«Μέγεζνο επηρείξεζεο».  

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο T- test εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ αλά 

δεχγε (T- test paired samples), κε ζθνπφ λα κειεηεζνχλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηάθνξα δεχγε ησλ αλαπεξηψλ ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο. Σν 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ην ίδην φπσο θαη γηα ηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, 

<0,05 γηα λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη  < 0.001 γηα λα ππάξμεη 

ζηαηηζηηθά πςειή ζεκαληηθή δηαθνξά. 

  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

Αποτελέςματα τησ έρευνασ 
 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη ζπρλφηεηεο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ ζε θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη 

πεξηγξάθνληαη απφ πίλαθεο. ηελ ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 

αλεμαξηεζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηα εξσηήκαηα θαη νη δηάθνξεο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. 

4.2. Παρουςίαςη των απαντήςεων που έδωςαν οι εργοδότεσ 

 

’ απηφ ην ζεκείν ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη 

απαληήζεηο ησλ 75 εξγνδνηψλ κέζα απφ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά. ηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ είραλ πνηέ επαθή κε άηνκν κε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο αλαπεξίεο 

ή νπνία ήηαλ εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, ην 62,7% απάληεζε φηη είρε επαθή κε άηνκν 

κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία έλαληη ηνπ 37,3% που δεν είχε, το 42,7% είρε επαθή κε άηνκν κε 

κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία έλαληη ηνπ 57,3%. Αθφκε, ην 56% είρε επαθή κε άηνκν κε 

πξνβιήκαηα αθνήο ελψ ην 44% φρη, ην 21,3% είρε επαθή κε άηνκν κε θψθσζε, ελψ 78,7 

φρη. Δπηπιένλ, απφ ην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ, ζρεδφλ νη κηζνί είραλ θάπνηα επαθή κε 

άηνκν  ρακειή φξαζε (48% έλαληη 52%), θαη 21,3% είραλ θάπνηα επαθή κε άηνκν κε 

ηχθισζε ελψ ην 78,7% δελ είρε. Σέινο, φζν αθνξά ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο ησλ άλσ 

άθξσλ κφλν ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ είρε κηα πξνεγνχκελε επαθή, έλαληη ηνπ 80%, ελψ 

φζν αθνξά ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο ησλ θάησ άθξσλ ηα πνζνζηά ήηαλ κεγαιχηεξα 

αθνχ ην 56% είρε θάπνηα εκπεηξία κε ηέηνηα άηνκα ελψ ην 44% φρη (βι. Πίλαθα 4). 

Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη νη εξγνδφηεο ζηελ έξεπλα καο είραλ πεξηζζφηεξν επαθή κε άηνκα κε 

ήπηα λνεηηθή αλαπεξία θαη πξνβιήκαηα αθνήο, θαη ιηγφηεξε επαθή κε άηνκα κε θψθσζε 

ηχθισζε θαη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ. 
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Πίλαθαο 4 

Επαθή κε άηνκν κε αλαπεξία 
 πρλόηεηα  

Ναη 

Πνζνζηό(%) πρλόηεηα 

Όρη 

Πνζνζηό(%)   

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

47 

32 

42 

16 

36 

16 

15 

 

42 

62,7 

42,7 

56,0 

21,3 

48,0 

21,3 

20,0 

 

56,0 

28 

43 

33 

59 

39 

59 

60 

 

33 

37,3 

57,3 

44,0 

78,7 

52,0 

78,7 

80,0 

 

44,0 

  

       

 

Απηνί πνπ απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ηελ ζπρλφηεηα ηεο εκπεηξίαο πνπ είραλ κε ηα άηνκα απηά. Απφ απηνχο πνπ 

είραλ θάπνηα εκπεηξία κε άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 18,7 % είρε θαζεκεξηλή 

επαθή, ην 25.3% είρε επαθή κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 12% κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ην 

9,3% κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Αληίζηνηρα, απφ φζνπο είραλ επαθή κε άηνκα κε κέηξηα 

λνεηηθή αλαπεξία, ζην 10,7 % ήηαλ θαζεκεξηλή, ζην 16% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ζην 

13,3% κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ζην 9,3% κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Αθφκα, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγνδνηψλ νη νπνίνη είραλ επαθή κε άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, ην 18,7% είρε 

θαζεκεξηλή ηξηβή, ην 22,7% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 13,3% κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ην 

6,7% κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Ωο πξνο ηα άηνκα κε θψθσζε, ην 4% είρε επαθή καδί ηνπο 

θάζε κέξα, ην 13,3% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 6,7% κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ηέινο ην 

13,3% κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Δπηπιένλ, γηα ηα άηνκα κε ρακειή φξαζε, ην 13,3% είρε 

θαζεκεξηλή επαθή, πνζνζηφ 22,7% κηα θνξά εβδνκαδηαίσο, πνζνζηφ 6,7% κηα θνξά ηνλ 

κήλα θαη πνζνζηφ 12% κηα θνξά ηνλ ρξφλν. ε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ηχθισζε, ην 4% 

είρε θαζεκεξηλή επαθή, ην 9,3% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 2,7% κηα θνξά ηνλ κήλα θαη 

ην 21,3% κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Σέινο, σο πξνο ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ το 6,7% είρε επαθή καδί ηνπο θάζε κέξα, ην 17,3% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 

5,3% κηα θνξά ηνλ κήλα θαη ην 12% κηα θνξά ηνλ ρξφλν, ελψ γηα ηα άηνκα κε απψιεηα 
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θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ηα πνζνζηά ήηαλ 20%, 21,3%, 12% θαη 9,3% αληίζηνηρα (βι. 

Πίλαθεο 5-6). 

Πίλαθαο 5 

Σπρλόηεηα επαθήο κε άηνκν κε αλαπεξία (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Καζεκεξηλά 
πρλόηεηα 

1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

πρλόηεηα 

1 θνξά ηνλ 

κήλα 

πρλόηεηα 

1 θνξά ηνλ 

ρξφλν 

ύλνιν 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

14 

7 

13 

3 

10 

3 

5 

 

15 

19 

11 

15 

10 

17 

7 

13 

 

16 

8 

8 

10 

5 

5 

2 

4 

 

9 

 6  

6 

4 

10 

9 

16 

9 

 

7 

47 

32 

42 

28 

41 

28 

31 

 

47 

      

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6 

Σπρλόηεηα επαθήο κε άηνκν κε αλαπεξία (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Καζεκεξηλά 
Πνζνζηό (%) 

1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Πνζνζηό (%) 

1 θνξά ηνλ 

κήλα 

Πνζνζηό (%) 

1 θνξά ηνλ 

ρξφλν 

 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

18,7 

10,7 

18,7 

4,0 

13,3 

4,0 

6,7 

 

20,0 

25,3 

16 

22,7 

13,3 

22,7 

9,3 

17,3 

 

21,3 

12,0 

13,3 

13,3 

6,7 

6,7 

2,7 

5,3 

 

12,0 

9,3 

9,3 

6,7 

13,3 

12 

21,3 

12,0 

 

9,3 

 

      

 

Αθφκα, ζηελ εξψηεζε γηα ην  αλ ηνπ έρεη δεηεζεί πνηέ θάπνηα ζέζε εξγαζίαο απφ 

άηνκν κε αλαπεξία κφλν νη 20 (26,7%) απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ νη 55 (73,3%) αξλεηηθά. 

Απφ ηνπο 20 πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, ην 13,3% δήισζε φηη ην άηνκν πνπ δήηεζε θάπνηα 

ζέζε εξγαζίαο ήηαλ θάπνην άηνκν κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 6,7% άηνκν κε απψιεηα 
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θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ, ην 5,3% άηνκν κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη ην 1,3% άηνκν κε 

κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (βι. Πίλαθα 7). 

 

Πίλαθαο 7 

Ζήηεζε θάπνηαο ζέζεο ζηελ επηρείξεζε από άηνκν κε αλαπεξία 
 πρλόηεηα   Πνζνζηό(%)   

Ναη 

Όρη 

ύλνιν 

                   20 

                   55 

                   75 

 

 26,7 

73,3 

100,0 

  

Πνηα ήηαλ ε αλαπεξία; Ν=20 
Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 

10 

  1 

  4 

  5 

 

 

 

13,3 

   1,3 

   5,3 

   6,7 

 

 

 

 

 

Όζν αθνξά ηελ πξφζιεςε θάπνηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζην παξειζφλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο εξγνδφηεο κφλν νη 12 απφ ηνπο 75 (16%) έρνπλ πξνβεί ζε θάπνηα πξφζιεςε, ελψ 

νη ππφινηπνη 63 (84%) δελ έρεη πξνζιάβεη πνηέ θάπνην άηνκν κε αλαπεξία (βι. Πίλαθα 8). 

Πίλαθαο 8 

Πξόζιεςε θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία ζην παξειζόλ 
 πρλόηεηα   Πνζνζηό(%)   

Ναη 

Όρη 

ύλνιν 

                   12 

                   63 

                   75 

 

 16,0 

84,0 

100,0 

  

 

 

ηελ εξψηεζε αλ ζα ήηαλ πξφζπκνη λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία ζηελ 

επηρείξεζε ηνπο, νη 17 εξγνδφηεο (22,7%) εμέθξαζαλ ηε δηαθσλία ηνπο φζν αθνξά ηα 

άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, νη 14 (18,7%) ήηαλ νπδέηεξνη θαη νη 44 (58,6%) ήηαλ 

ζεηηθνί. Όζν αθνξά ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, νη 33 (44%) ήηαλ αξλεηηθνί, νη 

20 (26,7%) νπδέηεξνη θαη κφλν νη 22 (29,4%) ήηαλ ζεηηθνί. Αθφκα, ζρεηηθά κε ηα άηνκα 

κε πξνβιήκαηα αθνήο, νη 16 (21,3%) είραλ αξλεηηθή άπνςε, νη 19 (25,3%) είραλ νπδέηεξε 

άπνςε θαη παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο 53,3% είραλ ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηελ 

θψθσζε ηα 27 άηνκα (36%) ήηαλ αξλεηηθά, ηα 34 (45,3%) δελ εμέθξαζαλ θάπνηα άπνςε 

θαη κφλν ηα 14 άηνκα (18,7%) ήηαλ ζεηηθά πξνζθείκελνη. ε ζρέζε κε ηα άηνκα κε 
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ρακειή φξαζε νη 17 (22,7%) ήηαλ αξλεηηθνί σο πξνο ηελ πξφζιεςε, νη 25 (33,3%) ήηαλ 

νπδέηεξνη θαη νη 33 (44%) ήηαλ ζεηηθνί. Δπηπιένλ, φζν αθνξά ηελ ηχθισζε, παξαπάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο 61,4% είραλ αξλεηηθή άπνςε, ην 26,7 % νπδέηεξε άπνςε θαη κφιηο ην 

12% είρε ζεηηθή άπνςε. ρεηηθά κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ νη 35 (46,7%) 

ήηαλ αξλεηηθνί, νη 19 (25,3%) νπδέηεξνη θαη νη 21 (28%) ζεηηθνί. Σέινο, φζν αθνξά ηελ 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 23 (30,7%) απάληεζαλ αξλεηηθά, 16 (21,3%) 

απάληεζαλ νπδέηεξα θαη 36 (48%) απάληεζαλ ζεηηθά (βι. Πίλαθεο 9-10). Γηαπηζηψλνπκε 

ινηπφλ, φηη νη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαζψο θαη ηηο 

αηζζεηεξηαθέο ζηνλ πην ήπην βαζκφ (πξνβιήκαηα αθνήο, ρακειή φξαζε), ελψ πςειά 

πνζνζηά αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ζπγθεληξψλνπλ νη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο κε πην ζνβαξφ 

βαζκφ, θψθσζε, ηχθισζε.  

 

Πίλαθαο 9 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

5  

9 

4 

9 

5 

14 

11 

 

6 

12 

24 

12 

18 

12 

32 

24 

 

17 

14 

20 

19 

34 

25 

20 

19 

 

16 

34 

20 

28 

11 

29 

8 

16 

 

23 

 10 

2 

12 

3 

4 

1 

5 

 

13 

 

 

 

Πίλαθαο 10 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

6,7 

12,0 

5,3 

12,0 

6,7 

16,0 

32,0 

16,0 

24,0 

16 

18,7 

26,7 

25,3 

45,3 

33,3 

45,3 

26,7 

37,3 

14,7 

38,7 

13,3 

2,7 

16,0 

4,0 

5,3 
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Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

18,7 

14,7 

 

8,0 

42,7 

32,0 

 

22,7 

26,7 

25,3 

 

21,3 

10,7 

21,3 

 

30,7 

1,3 

6,7 

 

17,3 

 

 

 ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ ησλ 

επηπιένλ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζην ρψξν» έγηλε αληίζηξνθε 

θσδηθνπνίεζε θαζψο είλαη λνεκαηηθά αληίζηξνθε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξγαιείνπ καο. Δπνκέλσο, ε εξψηεζε δηαηππψζεθε σο εμήο; Θα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν 

κε ________ αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηα επηπιένλ έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

πξνζαξκνγέο ζην ρψξν». ’ απηή ινηπφλ ηελ εξψηεζε, ην 72% ησλ εξγνδνηψλ έδσζε 

αξλεηηθή απάληεζε, σο πξνο ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 20% νπδέηεξε θαη 

κφιηο ην 8 % ζεηηθή απάληεζε. Ωο πξνο ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα λνεηηθή 

αλαπεξία, ην 64% ήηαλ αξλεηηθνί, ην 24% νπδέηεξνη θαη ην 12% ζεηηθνί. Αθφκα, γηα ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, ην 72% ήηαλ αξλεηηθνί ζην ελδερφκελν πξφζιεςεο, ην 

13.7% ήηαλ νπδέηεξνη θαη ην 10.7 ζεηηθνί. Γηα ηελ θψθσζε, ην 64% θάλεθαλ αξλεηηθνί, 

ην 20% νπδέηεξνη θαη ην 16% ζεηηθνί. Έλα κεγάιν πνζνζηφ 72% εμέθξαζε αξλεηηθή 

άπνςε γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ρακειή φξαζε, ην 21,3% νπδέηεξε άπνςε θαη κφιηο 

ην 6,7% ησλ εξγνδνηψλ εμέθξαζε ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηελ ηχθισζε ην 61,3% ήηαλ 

αξλεηηθνί, ην 20% θξάηεζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 18,6% ήηαλ πην ζεηηθνί ζηελ 

πξφζιεςε. Σέινο, γηα ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ ην 61,3% απάληεζε 

αξλεηηθά, ην 21,3% νπδέηεξα θαη ην 17,4% ζεηηθά θαη γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ αξλεηηθνί ήηαλ ην 64%, πην κεηξηνπαζείο θάλεθαλ ην 

21,3% θαη ζεηηθφηεξνη ην 14,6%. Βιέπνληαο ηνπο αξηζκνχο γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ φηη 

νη εξγνδφηεο είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζην λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε αλαπεξία θαζψο 

αλεζπρνχλ γηα ηα επηπιένλ έμνδα πνπ απαηηνχληαη (βι. Πίλαθεο 11-12). 
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Πίλαθαο 11 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηα επηπιένλ έμνδα 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζην ρώξν (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

25 

24 

25 

23 

27 

22 

22 

 

23 

29 

24 

29 

25 

27 

24 

24 

 

25 

15 

18 

13 

15 

16 

15 

16 

 

16 

3 

4 

5 

8 

2 

7 

8 

 

10 

 3 

5 

3 

4 

3 

7 

5 

 

1 

 

 

Πίλαθαο 12 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηα επηπιένλ έμνδα 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζην ρώξν (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

33,3 

32,0 

33,3 

30,7 

36,0 

29,3 

29,3 

 

30,7 

38,7 

32,0 

38,7 

33,3 

36,0 

32,0 

32,0 

 

33,3 

20,0 

24,0 

17,3 

20,0 

21,3 

20,0 

21,3 

 

21,3 

4,0 

6,7 

6,7 

10,7 

2,7 

9,3 

10,7 

 

13,3 

4,0 

5,3 

4,0 

5,3 

4,0 

9,3 

6,7 

 

1,3 

 

 

Αιιά θαη ζηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ» έγηλε αληίζηξνθε 

θσδηθνπνίεζε θαζψο είλαη λνεκαηηθά αληίζηξνθε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξγαιείνπ καο. Δπνκέλσο, ε εξψηεζε δηαηππψζεθε σο εμήο; Θα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν 

κε ________ αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηελ έιιεηςε απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ 

απηψλ». Έηζη, γηα ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ην 56% απάληεζε αξλεηηθά σο πξνο ην 

ελδερφκελν πξφζιεςεο, ην 14,7% νπδέηεξα θαη ην 29,4% ζεηηθά. Αθφκα, ην 37,4% 

εμέθξαζε αξλεηηθή ζηάζε, ην 21,3% νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 41,4% ζεηηθή ζηάζε σο πξνο 
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ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία. Γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο 

πνζνζηφ 56% εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε, ην 16% νπδέηεξε θαη ην 28% ζεηηθή. Ωο πξνο ηα 

άηνκα κε θψθσζε ην 44%  απάληεζε αξλεηηθά, ην 22,7% νπδέηεξα θαη ην 33,3% ζεηηθά. 

Γηα ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε ρακειή φξαζε θαη ηχθισζε ην 48% θαη 32% 

αληίζηνηρα ήηαλ αξλεηηθνί, ην 20% θαη 22,7% αληίζηνηρα νπδέηεξνη θαη ην 32% θαη 45% 

αληίζηνηρα ήηαλ ζεηηθνί. Γηα ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ νη εξγνδφηεο 

κε πνζνζηφ 41,3 % απάληεζαλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, πνζνζηφ 18,7% απάληεζε κε νπδέηεξν 

ηξφπν θαη πνζνζηφ 40% κε ζεηηθφ ηξφπν. Σέινο, ιίγν πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξγνδφηεο 

52% απάληεζε φηη δελ ζα πξνζιάκβαλε άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, 20% ήηαλ νπδέηεξνη θαη 28% ζα 

πξνζιάκβαλαλ ηέηνην εξγαηηθφ δπλακηθφ (βι. Πίλαθεο 13-14). Με κηα γξήγνξε καηηά ζηνλ 

πίλαθα ησλ πνζνζηψλ θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ είλαη κνηξαζκέλεο 

ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξνζιάκβαλαλ έλα άηνκν κε αλαπεξία αλεμάξηεηα ηελ έιιεηςε 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ. Ωζηφζν πεξηζζφηεξνο πξνβιεκαηηζκφο φζν 

αθνξά ηελ πξφζιεςε αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, κε 

πξνβιήκαηα αθνήο, κε ρακειή φξαζε θαη κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ.   

Πίλαθαο 13 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηελ έιιεηςε 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηόκσλ απηώλ  (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

14 

11 

11 

9 

11 

7 

10 

 

15 

28 

17 

31 

24 

25 

17 

21 

 

24 

11 

16 

12 

17 

15 

17 

14 

 

15 

17 

20 

16 

15 

17 

21 

20 

 

13 

 5 

11 

5 

10 

7 

13 

10 

 

8 
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Πίλαθαο 14 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηελ έιιεηςε 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηόκσλ απηώλ  (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

18,7 

14,7 

14,7 

12,0 

14,7 

9,3 

13.3 

 

20,0 

37,3 

22,7 

41,3 

32.0 

33,3 

22,7 

28,0 

 

32.0 

14,7 

21,3 

16,0 

22,7 

20,0 

22,7 

18.7 

 

20.0 

22,7 

26,7 

21,3 

20,0 

22,7 

28,0 

26.7 

 

17.3 

6,7 

14,7 

6,7 

13,3 

9,3 

17,3 

13.3 

 

10.7 

 

ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο 

ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ αζθαιείαο» έγηλε επίζεο αληίζηξνθε 

θσδηθνπνίεζε θαζψο είλαη λνεκαηηθά αληίζηξνθε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξγαιείνπ καο. Δπνκέλσο, ε εξψηεζε δηαηππψζεθε σο εμήο; Θα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν 

κε ________ αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηα πηζαλά αηπρήκαηα θαη πξνβιήκαηα 

αζθαιείαο». ’ απηή ινηπφλ ηελ εξψηεζε, ην 58,7% ησλ εξγνδνηψλ έδσζε αξλεηηθή 

απάληεζε, σο πξνο ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 16% νπδέηεξε θαη ην 25,3% 

ζεηηθή απάληεζε. Ωο πξνο ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, νη 

ζρεδφλ νη κηζνί 50,7% ήηαλ αξλεηηθνί, ην 13,3% νπδέηεξνη θαη ην 36% ζεηηθνί. Αθφκα, 

γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, ην 57,4% ήηαλ αξλεηηθνί ζην ελδερφκελν πξφζιεςεο, 

ην 21,3% ήηαλ νπδέηεξνη θαη  αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ 21,3% ζεηηθνί. Γηα ηελ θψθσζε, 

ην 46,7% θάλεθαλ αξλεηηθνί, ην 18,7% νπδέηεξνη θαη ην 34,6% ζεηηθνί. Έλα πνζνζηφ 

52% εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ρακειή φξαζε, ην 21,3% 

νπδέηεξε άπνςε θαη ην 26,6% ησλ εξγνδνηψλ εμέθξαζε ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηελ 

ηχθισζε ην 40% ήηαλ αξλεηηθνί, ην 13,3% θξάηεζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 46,6% 

ήηαλ πην ζεηηθνί ζηελ πξφζιεςε. Σέινο, γηα ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ ην 45,3% απάληεζε αξλεηηθά, ην 16% νπδέηεξα θαη ην 36% ζεηηθά θαη γηα ηελ 
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πξφζιεςε αηφκσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ αξλεηηθνί ήηαλ ην 49,3%, πην 

κεηξηνπαζείο θάλεθαλ ην 14,7% θαη ζεηηθφηεξνη ην 36% (βι. Πίλαθεο 15-16). Όζν αθνξά 

απηή ηελ εξψηεζε κε ηα πηζαλά αηπρήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. νη εξγνδφηεο 

θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί απηφ ην δήηεκα, θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο φζν αθνξά ηελ 

πξφζεζε πξφζιεςεο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο απφ ζεηηθέο. 

Πίλαθαο 15 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηα πηζαλά 

αηπρήκαηα θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

15 

14 

14 

11 

12 

9 

12 

 

12 

29 

24 

29 

24 

27 

21 

22 

 

25 

12 

10 

16 

14 

16 

10 

12 

 

11 

18 

23 

16 

19 

19 

22 

24 

 

24 

 1 

4 

0 

7 

1 

13 

5 

 

3 

 

 

 

Πίλαθαο 16 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηα πηζαλά 

αηπρήκαηα θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

20,0 

18,7 

18,7 

14,7 

16,0 

12,0 

16,0 

 

16,0 

38,7 

32,0 

38,7 

32,0 

36,0 

28,0 

29,3 

 

33,3 

16,0 

13,3 

21,3 

18,7 

21,3 

13,3 

16,0 

 

14,7 

24,0 

30,7 

21,3 

25,3 

25,3 

29,3 

32,0 

 

32,0 

1,3 

5,3 

0,0 

9,3 

1,3 

17,3 

4,0 

 

4,0 

 

 

Αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε έγηλε φκσο θαη ζηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα 

άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ 

επηρείξεζε κνπ γηα ηα άηνκα απηά » ε νπνία δηακνξθψζεθε σο εμήο; Θα πξνζιάκβαλα 
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έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κνπ γηα ηα άηνκα απηά». Έηζη, γηα ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

νη απαληήζεηο θαηαλεκήζεθαλ ζρεδφλ ηζφπνζα ζηα δχν άθξα. Σν 42,7% απάληεζε 

αξλεηηθά σο πξνο ην ελδερφκελν πξφζιεςεο, ην 17,3% νπδέηεξα θαη ην 40% ζεηηθά. 

Αθφκα, ην 29,3% εμέθξαζε αξλεηηθή ζηάζε, ην 21,3% νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 49,3% 

ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία. Γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ 

κε πξνβιήκαηα αθνήο πνζνζηφ 38,7% εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε, ην 30,7% νπδέηεξε θαη 

ην 30,6% ζεηηθή. Ωο πξνο ηα άηνκα κε θψθσζε ην 26,6%  απάληεζε αξλεηηθά, ην 18,7% 

νπδέηεξα θαη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο 54,7% απάληεζαλ ζεηηθά. Αιιά θαη γηα ηελ πξφζεζε 

πξφζιεςεο αηφκσλ κε ρακειή φξαζε ηα πνζνζηά ήηαλ ζρεηηθά κνηξαζκέλα.  Σν 41,3% 

ήηαλ αξλεηηθνί, ην 18,7% νπδέηεξνη θαη ην 40% ήηαλ ζεηηθνί. Όζν γηα ηελ πξφζιεςε 

αηφκσλ κε ηχθισζε  26,7% απάληεζε φηη δελ ζα πξνζιάκβαλε ηέηνηα άηνκα θαζψο δελ 

ππάξρνπλ αλάινγεο ζέζεηο εξγαζίαο, ην 16% απάληεζε νπδέηεξα θαη ην 57,3% απάληεζε 

ζεηηθά. Γηα ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ νη εξγνδφηεο κε πνζνζηφ 29,4 

% απάληεζαλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, πνζνζηφ 18,7% απάληεζε κε νπδέηεξν ηξφπν θαη πάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο εξγνδφηεο, 52% κε ζεηηθφ ηξφπν. Σέινο, ην 38,7% απάληεζε φηη δελ ζα 

πξνζιάκβαλε άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

θαηάιιεισλ ζέζεσλ, 17,3% ήηαλ νπδέηεξνη θαη 44% ζα πξνζιάκβαλαλ ηέηνην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ (βι. Πίλαθεο 17-18). ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη απαληήζεηο θαίλνληαη 

κνηξαζκέλεο αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο νπφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα 

μεθάζαξε εηθφλα. 

Πίλαθαο 17 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηελ έιιεηςε 

θαηάιιεισλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κνπ γηα ηα άηνκα απηά (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 11 21 13 22  8 
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Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

9 

9 

7 

10 

6 

8 

 

12 

13 

20 

13 

21 

14 

14 

 

17 

16 

23 

14 

14 

12 

14 

 

13 

24 

16 

27 

19 

22 

21 

 

20 

13 

7 

14 

11 

21 

18 

 

13 

 

 

Πίλαθαο 18 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηελ έιιεηςε 

θαηάιιεισλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κνπ γηα ηα άηνκα απηά (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

14.7 

12.0 

12.0 

9.3 

13.3 

8.0 

10.7 

 

16.0 

28.0 

17.3 

26.7 

17.3 

28.0 

18.7 

18.7 

 

22.7 

17.3 

21.3 

30.7 

18.7 

18.7 

16.0 

18.7 

 

17.3 

29.3 

32.0 

21.3 

36.0 

25.3 

29.3 

28.0 

 

26.7 

10.7 

17.3 

9.3 

18.7 

14.7 

28.0 

24.0 

 

17.3 

 
 

ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο 

ηνπ επηπιένλ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ζπλαδέιθνπο ή επφπηεο γηα λα 

ηνλ βνεζήζνπλ» έγηλε επίζεο αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε γηα λα είλαη λνεκαηηθά ζπλαθήο 

κε ηηο άιιεο εξσηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ καο. Δπνκέλσο, ε εξψηεζε δηαηππψζεθε σο εμήο; 

Θα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηνλ επηπιένλ ρξφλν 

θαη πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ ζπλαδέιθνπο ή επφπηεο γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ». ’ 

απηή ινηπφλ ηελ εξψηεζε, ην 66,7% ησλ εξγνδνηψλ έδσζε αξλεηηθή απάληεζε, σο πξνο 

ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 26,7% νπδέηεξε θαη κφλν ην 6,7% έδσζε ζεηηθή 

απάληεζε. Ωο πξνο ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, πάλσ απφ 

ηνπο κηζνχο 62,7% ήηαλ αξλεηηθνί, ην 16% νπδέηεξνη θαη ην 21,3% ζεηηθνί. Αθφκα, γηα ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, έλα αθφκα πην κεγάιν πνζνζηφ 68% έδεημε αξλεηηζκφ ζην 

ελδερφκελν πξφζιεςεο, ην 21,3% ήηαλ νπδέηεξνη θαη  αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ 21,3% 
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ζεηηθνί. Γηα ηελ θψθσζε, ην 54,7% θάλεθαλ αξλεηηθνί, ην 18,7% νπδέηεξνη θαη ην 26,7% 

ζεηηθνί. Έλα πνζνζηφ 65,3 εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε 

ρακειή φξαζε, ην 20% νπδέηεξε άπνςε θαη έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ 14,6% ησλ 

εξγνδνηψλ εμέθξαζε ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηελ ηχθισζε ην 50,7% ήηαλ αξλεηηθνί, 

ην 17,3% θξάηεζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 32% ήηαλ πην ζεηηθνί ζηελ πξφζιεςε. 

Σέινο, γηα ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ ην 56% απάληεζε αξλεηηθά, ην 

20% νπδέηεξα θαη ην 24% ζεηηθά θαη γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ αξλεηηθνί ήηαλ ην 58,7%, πην κεηξηνπαζείο θάλεθαλ ην 21,3% 

θαη ζεηηθφηεξνη ην 20%. Γηαπηζηψλνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, φηη νη απαληήζεηο 

ζπγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν πξνο ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο, κε κεγάια κάιηζηα 

πνζνζηά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη απαηηείηαη επηπιένλ ρξφλνο 

θαη πξνζπάζεηα απφ ζπλαδέιθνπο ή επφπηεο γηα λα βνεζήζνπλ άηνκα κε αλαπεξία γη’ 

απηφ θαη δελ επηιέγνπλ λα ηνπο πξνζιάβνπλ (βι. Πίλαθεο 19-20). 

Πίλαθαο 19 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηνλ επηπιένλ ρξόλν 

θαη πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη από ζπλαδέιθνπο ή επόπηεο γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ 

(Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

20 

17 

20 

14 

19 

12 

17 

 

17 

30 

30 

31 

27 

30 

26 

25 

 

27 

20 

12 

16 

14 

15 

13 

15 

 

16 

2 

9 

5 

12 

7 

15 

11 

 

9 

 3 

7 

3 

8 

4 

9 

7 

 

6 

 

 

 

Πίλαθαο 20 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηνλ επηπιένλ ρξόλν 

θαη πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη από ζπλαδέιθνπο ή επόπηεο γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ 

(Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) Πνζνζηό (%) Πνζνζηό (%) Πνζνζηό (%) Πνζνζηό (%) 
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Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

26,7 

22,7 

26,7 

18,7 

25,3 

16,0 

22,7 

 

22,7 

40,0 

40,0 

41,3 

36,0 

40,0 

34,7 

33,3 

 

36,0 

26,7 

16,0 

21,3 

18,7 

20,0 

17,3 

20,0 

 

21,3 

2,7 

12,0 

6,7 

16,0 

9,3 

20,0 

14,7 

 

12,0 

4,0 

9,3 

4,0 

10,7 

5,3 

12,0 

9,3 

 

8,0 

      

 

 

 

Αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε έγηλε αθφκα θαη ζηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα 

άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ» ε νπνία δηακνξθψζεθε σο εμήο; Θα πξνζιάκβαλα έλα 

άηνκν κε ________ αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ». Έηζη, γηα ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ην 58,6% 

απάληεζε αξλεηηθά σο πξνο ην ελδερφκελν πξφζιεςεο, ην 21,3% νπδέηεξα θαη ην 20% 

ζεηηθά. Αθφκα, ην 52% εμέθξαζε αξλεηηθή ζηάζε, ην 17,3% νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 

30,7% ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία. Γηα ηελ πξφζιεςε 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο πνζνζηφ 31,3% εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε, ην 21,3% 

νπδέηεξε θαη ην 17,3% ζεηηθή. Ωο πξνο ηα άηνκα κε θψθσζε πάλσ απφ ηνπο κηζνχο 

εξγνδφηεο, 56%  απάληεζε αξλεηηθά, ην 14,7% νπδέηεξα θαη 22,6% απάληεζαλ ζεηηθά. 

Αιιά θαη γηα ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε ρακειή φξαζε ην 57,3% θάλεθαλ 

αξλεηηθνί, ην 20% νπδέηεξνη θαη ην 22,7% ήηαλ ζεηηθνί. Όζν γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ 

κε ηχθισζε  52% απάληεζε φηη δελ ζα πξνζιάκβαλε ηέηνηα άηνκα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο, ην 12% απάληεζε 

νπδέηεξα θαη ην 36% απάληεζε ζεηηθά. Γηα ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ νη εξγνδφηεο κε πνζνζηφ 58,6 % απάληεζαλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, πνζνζηφ 18,7% 

απάληεζε κε νπδέηεξν ηξφπν θαη πνζνζηφ 22,7% κε ζεηηθφ ηξφπν. Σέινο, έλα ζρεηηθά 
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κεγάιν πνζνζηφ 65,3% απάληεζε φηη δελ ζα πξνζιάκβαλε άηνκα κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ, 13,3% ήηαλ νπδέηεξνη θαη 21,3% ζα πξνζιάκβαλαλ ηέηνηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφηεο επηρείξεζεο ηνπο (βι. Πίλαθεο 21-22). Βιέπνπκε 

φηη θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ είλαη κεγαιχηεξα σο πξνο ηηο 

αξλεηηθέο πξνζέζεηο ησλ εξγνδνηψλ, πάλσ απφ 50 %, θαζψο νη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα 

πηζηεχνπλ φηη δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία.  

Πίλαθαο 21 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηελ έιιεηςε 

γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

16 

16 

16 

15 

16 

16 

13 

 

15 

28 

23 

30 

27 

27 

23 

31 

 

34 

16 

13 

16 

11 

15 

9 

14 

 

10 

13 

18 

12 

16 

16 

19 

11 

 

13 

 2 

5 

1 

6 

1 

8 

6 

 

3 

 

 

Πίλαθαο 22 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηελ έιιεηςε 

γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

21,3 

21,3 

21,3 

20,0 

21,3 

21,3 

17,3 

 

20,0 

37,3 

30,7 

40,0 

36,0 

36,0 

30,7 

41,3 

 

45,3 

21,3 

17,3 

21,3 

14,7 

20,0 

12,0 

18,7 

 

13,3 

17,3 

24,0 

16,0 

21,3 

21,3 

25,3 

14,7 

 

17,3 

2,7 

6,7 

1,3 

8,0 

1,3 

10,7 

8,0 

 

4,0 

 

ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο 

ηνπ φηη δελ κπνξψ λα ην απνιχζσ κε ηελ ίδηα επθνιία, φπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ 
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αηφκνπ ρσξίο αλαπεξία» έγηλε επίζεο αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε γηα λα ππάξρεη 

λνεκαηηθή ζπλάθεηα κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο. Αθνινχζσο, ε εξψηεζε δηαηππψζεθε σο 

εμήο; Θα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηνπ φηη δελ 

κπνξψ λα ην απνιχζσ κε ηελ ίδηα επθνιία, φπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ αηφκνπ ρσξίο 

αλαπεξία». ’ απηή ινηπφλ ηελ εξψηεζε, ην έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 70,7%, θαίλεηαη λα 

είλαη αξλεηηθφ σο πξνο ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 17,3% παξνπζηάδεηαη 

νπδέηεξν θαη ην 12% παξνπζηάδεηαη ζεηηθφ. Ωο πξνο ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα 

λνεηηθή αλαπεξία, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο 68% ήηαλ αξλεηηθνί, ην 16% νπδέηεξνη θαη ην 

12% ζεηηθνί. Αθφκα, γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, έλα αθφκα πην κεγάιν πνζνζηφ 

69,3% έδεημε αξλεηηζκφ ζην ελδερφκελν πξφζιεςεο, ην 18,7% ήηαλ νπδέηεξνη θαη 

πνζνζηφ 12% ήηαλ ζεηηθφ. Γηα ηελ θψθσζε, ην 65,3% θάλεθαλ αξλεηηθνί, ην 17,3% 

νπδέηεξνη θαη ην 17,4% ζεηηθνί. Έλα πνζνζηφ 69,3 εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ 

πξφζιεςε αηφκσλ κε ρακειή φξαζε, ην 16% νπδέηεξε άπνςε θαη έλα ζρεηηθά κηθξφ 

πνζνζηφ 14,6% ησλ εξγνδνηψλ εμέθξαζε ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηελ ηχθισζε ην 

65,4% ήηαλ αξλεηηθνί, ην 14,6% θξάηεζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 20% ήηαλ πην 

ζεηηθνί ζηελ πξφζιεςε. Σέινο, γηα ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ ην 

65,3% απάληεζε αξλεηηθά, ην 13,3% νπδέηεξα θαη ην 21,3% ζεηηθά θαη γηα ηελ πξφζιεςε 

αηφκσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ αξλεηηθνί ήηαλ ην 66,6%, πην 

κεηξηνπαζείο θάλεθαλ ην 14,7% θαη ζεηηθφηεξνη ην 18,7%. Γηαπηζηψλνπκε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε φηη ππάξρεη πφισζε ζηηο απαληήζεηο πξνο ηελ αξλεηηθή πιεπξά. 

Όιεο νη αξλεηηθέο απαληήζεηο είλαη κε πνζνζηά πάλσ απφ 65%, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα απνιχζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία κε 

ηελ ίδηα επθνιία, φπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ αηφκνπ ρσξίο αλαπεξία γη’ απηφ θαη δελ 

επηιέγνπλ λα ηνπο πξνζιάβνπλ (βι. Πίλαθεο 23-24). 
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Πίλαθαο 23 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα ηεο δπζθνιίαο 

απόιπζεο, όπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ αηόκνπ ρσξίο αλαπεξία (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

21  

22 

22 

21 

21 

20 

22 

 

22 

32 

29 

30 

28 

31 

29 

27 

 

28 

13 

12 

14 

13 

12 

11 

10 

 

11 

7 

8 

8 

8 

10 

10 

12 

 

10 

 2 

4 

1 

5 

1 

5 

4 

 

4 

 

 

Πίλαθαο 24 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα ηεο δπζθνιίαο 

απόιπζεο, όπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ αηόκνπ ρσξίο αλαπεξία (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

28,0 

29,3 

29,3 

28,0 

28,0 

26,7 

29,3 

 

29,3 

42,7 

38,7 

40,0 

37,3 

41,3 

38,7 

36,0 

 

37,3 

17,3 

16,0 

18,7 

17,3 

16,0 

14,7 

13,3 

 

14,7 

9,3 

10,7 

10,7 

10,7 

13,3 

13,3 

16,0 

 

13,3 

2,7 

5,3 

1,3 

6,7 

1,3 

6,7 

5,3 

 

5,3 

 

 

Σέινο, αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε έγηλε θαη ζηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα 

άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπ άγλσζηνπ δνπιεχνληαο κε ηέηνηα 

άηνκα» ε νπνία δηακνξθψζεθε σο εμήο; Θα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ 

αλαπεξία αλεμάξηεηα απφ ηνλ θφβν ηνπ άγλσζηνπ δνπιεχνληαο κε ηέηνηα άηνκα». Έηζη, 

γηα ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ην 66,7% απάληεζε αξλεηηθά σο πξνο ην ελδερφκελν 

πξφζιεςεο, ην 20% νπδέηεξα θαη ην 13,3% ζεηηθά. Αθφκα, ην 58,7% εμέθξαζε αξλεηηθή 

ζηάζε, ην 18,7% νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 22,7% ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηα άηνκα κε κέηξηα 

λνεηηθή αλαπεξία. Γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο πνζνζηφ 65,3% 
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εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε, ην 22,7% νπδέηεξε θαη ην 12% ζεηηθή. Ωο πξνο ηα άηνκα κε 

θψθσζε πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξγνδφηεο, 53,4%  απάληεζε αξλεηηθά, ην 20% νπδέηεξα 

θαη 26,6% απάληεζαλ ζεηηθά. Αιιά θαη γηα ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε ρακειή 

φξαζε πάλσ απφ ηνπο κηζνχο 65,3% θάλεθαλ αξλεηηθνί, ην 21,3% νπδέηεξνη θαη κφλν ην 

13,3% ήηαλ ζεηηθνί. Όζν γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ηχθισζε,  52% απάληεζε φηη δελ 

ζα πξνζιάκβαλε ηέηνηα άηνκα εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπ άγλσζηνπ δνπιεχνληαο κε ηέηνηα 

άηνκα, ην 20% απάληεζε νπδέηεξα θαη ην 28% απάληεζε ζεηηθά. Γηα ηα άηνκα κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ νη εξγνδφηεο κε πνζνζηφ 57,3 % απάληεζαλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, 

πνζνζηφ 20% απάληεζε κε νπδέηεξν ηξφπν θαη πνζνζηφ 22,7% κε ζεηηθφ ηξφπν. Σέινο, 

έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ 64% απάληεζε φηη δελ ζα πξνζιάκβαλε άηνκα κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ, 16% ήηαλ νπδέηεξνη θαη 20% απάληεζε φηη ζα πξνζιάκβαλε 

ηέηνηνπο εξγαδνκέλνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφηεο επηρείξεζεο ηνπ (βι. Πίλαθεο 25-26). 

Γηα αθφκα κία θνξά νη απαληήζεηο πνπ δίλνπλ νη εξγνδφηεο έρνπλ κηα αξλεηηθή 

θαηεχζπλζε. Αλ θνηηάμνπκε ηελ ζηήιε «πκθσλψ απφιπηα» αληηιακβαλφκαζηε φηη ηα 

πνζνζηά είλαη κνλνςήθηα, αιιά θαη ζηελ ζηήιε «πκθσλψ» θπκαίλνληαη ζε ρακειά 

επίπεδα. Οη εξγνδφηεο θαίλεηαη φηη θνβνχληαη ηελ άγλσζηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

εκπιέθνληαη φηαλ απαζρνινχλ άηνκα κε αλαπεξία γη΄ απηφ θαη είλαη δηζηαθηηθνί ζηελ 

πξφζεζε ηνπο λα πξνζιάβνπλ ηέηνηνπο εξγαδνκέλνπο.  

Πίλαθαο 25 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηνλ θόβν ηνπ 

άγλσζηνπ δνπιεύνληαο κε ηέηνηα άηνκα (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

20 

17 

21 

20 

22 

19 

18 

 

30 

27 

28 

20 

27 

20 

25 

 

15 

14 

17 

15 

16 

15 

15 

 

9 

15 

8 

16 

9 

16 

14 

 

 1 

2 

1 

4 

1 

5 

3 
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Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

21 27 12 13 2 

 

 

Πίλαθαο 26 

Πξόζεζε πξόζιεςεο θάπνηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία αλεμάξηεηα από ηνλ θόβν ηνπ 

άγλσζηνπ δνπιεύνληαο κε ηέηνηα άηνκα (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

26,7 

22,7 

28,0 

26,7 

29,3 

25,3 

24,0 

 

 28,0 

40,0 

36,0 

37,3 

26,7 

36,0 

26,7 

33,3 

 

36,0 

20,0 

18,7 

22,7 

20,0 

21,3 

20,0 

20,0 

 

16,0 

12,0 

20,0 

10,7 

21,3 

12,0 

21,3 

18,7 

 

17,3 

1,3 

2,7 

1,3 

5,3 

1,3 

6,7 

4,0 

 

2,7 

 

Δπίζεο, ην 41,3% απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απάληεζαλ αξλεηηθά σο πξνο ην αλ ε 

χπαξμε θάπνηνπ θηλήηξνπ απφ ην θξάηνο, φπσο κία επηδφηεζε ή θάπνηεο θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο, ζα ηνπο σζνχζε ζην λα πξνζιάβνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο έλα άηνκν κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία, θαη ην 58,7% απάληεζε ζεηηθά. Όζν αθνξά ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή 

αλαπεξία, ην 53,3 % εμέθξαζε αξλεηηθή άπνςε ελψ ην 46,7% ζεηηθή άπνςε. Αθφκα, 

ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, ην 36% απφ ην ζχλνιν ήηαλ αξλεηηθά 

πξνζθείκελν,  ελψ ην 64% ζεηηθά πξνζθείκελν. Όζν αθνξά ηελ θψθσζε νη εξγνδφηεο 

ήηαλ κνηξαζκέλνη. Σν 50,7% ήηαλ αξλεηηθνί ελψ ην 49,3% ζεηηθνί. ε ζρέζε κε ηα άηνκα 

κε ρακειή φξαζε πνζνζηφ 40% ήηαλ αξλεηηθνί θαη ην 60% ήηαλ ζεηηθνί. Δπηπιένλ, φζν 

αθνξά ηελ ηχθισζε, ην  54,6% ησλ εξγνδνηψλ είραλ αξλεηηθή άπνςε, θαη ην 45,4% είρε 

ζεηηθή άπνςε. ρεηηθά κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη πάιη ηα πνζνζηά 

είλαη ζρεηηθά κνηξαζκέλα. Σν 52% ήηαλ αξλεηηθνί, θαη ην 48% ζεηηθνί. Σέινο, φζν αθνξά 

ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ νη απαληήζεηο ηνπ 41,4 % είραλ αξλεηηθή ρξνηά 

ελψ νη απαληήζεηο ηνπ 58,6% κηα ζεηηθή ρξνηά (βι. Πίλαθεο 27 θαη 28). Παξαηεξψληαο 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο εληνπίδνπκε φηη νη απφςεηο ησλ εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ηα θξαηηθά 
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θίλεηξα είλαη κνηξαζκέλεο. Οπφηε, είλαη δχζθνιν λα εμαρζεί θάπνην αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα. 

Πίλαθαο 27 

Πξόζεζε πξόζιεςεο κέζσ ύπαξμεο θάπνηνπ θξαηηθνύ θηλήηξνπ (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

9 

10 

8 

11 

8 

10 

9 

 

8 

22 

30 

19 

27 

22 

31 

30 

 

23 

31 

27 

34 

28 

32 

26 

27 

 

31 

 13 

8 

14 

9 

13 

8 

9 

 

13 

 

 

Πίλαθαο 28 

Πξόζεζε πξόζιεςεο κέζσ ύπαξμεο θάπνηνπ θξαηηθνύ θηλήηξνπ (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

12,0 

13,3 

10,7 

14,7 

10,7 

13,3 

12,0 

 

10,7 

29,3 

40,0 

25,3 

36,0 

29,3 

41,3 

40,0 

 

30,7 

41,3 

36,0 

45,3 

37,3 

42,7 

34,7 

36,0 

 

41,3 

17,3 

10,7 

18,7 

12,0 

17,3 

10,7 

12,0 

 

17,3 

 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα ζπκκεηείραλ ζε έλα ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα γηα 

ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ην 21,3 % εμέθξαζε ηε δηαθσλία ηνπ φζν αθνξά ηα 

άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ελψ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 78,7 ήηαλ ζεηηθνί. Όζν 

αθνξά ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 28% ήηαλ αξλεηηθνί θαη ην 72% ήηαλ 

ζεηηθνί. Αθφκα, ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, πνζνζηφ κφιηο 16% είρε 

αξλεηηθή άπνςε, ελψ ην 84%, πάλσ δειαδή απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ εξγνδνηψλ 

ζρεκάηηζαλ ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηελ θψθσζε ην 26,7% ήηαλ αξλεηηθά, ελψ ην 

73,3% ήηαλ ζεηηθά πξνζθείκελνη. ε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ρακειή φξαζε ην 18,7 % ήηαλ 
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αξλεηηθνί σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηδνηνχκελν πξφγξακκα, θαη ην 81,3% ήηαλ 

ζεηηθνί. Δπηπιένλ, φζν αθνξά ηελ ηχθισζε, ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ εξγνδνηψλ 30,7% 

ζρεκάηηζε αξλεηηθή άπνςε, ελψ ην 69,3% ζρεκάηηζε ζεηηθή άπνςε θαη αθξηβψο ηα ίδηα 

πνζνζηά ζεκεηψζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ, κε πνζνζηά 30,7% θαη 69,3 % αληίζηνηρα. Σέινο, φζν αθνξά ηελ απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ην 18,6% απάληεζε αξλεηηθά θαη ην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

81,4 % απάληεζε ζεηηθά (βι. Πίλαθεο 29 θαη 30). Όζν αθνξά ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε 

θάπνην επηδνηνχκελν πξφγξακκα κε βάζε ηα παξαπάλσ πνζνζηά, βιέπνπκε φηη νη 

εξγνδφηεο αληηδξνχλ κε ζεηηθφ ηξφπν θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο ζπγθεληξψλνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα. 

Πίλαθαο 29 

Πξόζεζε ζπκκεηνρήο ζε επηδνηνύκελν πξόγξακκα (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

4 

 

4 

13 

17 

9 

15 

11 

17 

19 

 

10 

32 

28 

32 

28 

31 

27 

27 

 

33 

 27 

26 

31 

27 

30 

25 

25 

 

28 

 

Πίλαθαο 30 

Πξόζεζε ζπκκεηνρήο ζε επηδνηνύκελν πξόγξακκα (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

4,0 

5,3 

4,0 

6,7 

4,0 

8,0 

5,3 

 

5,3 

17,3 

22,7 

12,0 

20,0 

14,7 

22,7 

25,3 

 

13,3 

42,7 

37,3 

42,7 

37,3 

41,3 

36,0 

36,0 

 

44,0 

36,0 

34,7 

41,3 

36,0 

40,0 

33,3 

33,3 

 

37,3 
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Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο 31 θαη 32, βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

ζρεηηθά κε ηα πξνζδνθψκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Όζν ινηπφλ, 

αθνξά ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 58,7% απάληεζε κε αξλεηηθφ ηξφπν, ελψ 

ην 41,3% κε ζεηηθφ. Όζν αθνξά ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 41,3% ήηαλ 

αξλεηηθνί κε απηή ηελ άπνςε θαη ην 58,7% ζεηηθνί. Αθφκα, ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αθνήο, αθξηβψο ηα δχν ηξίηα ηνπ δείγκαηνο (66,6%) είραλ αξλεηηθή άπνςε 

επί ηνπ ζέκαηνο, ελψ ην 33,4 % ζρεκάηηζε ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο 

κε θψθσζε ην 36% ζεσξεί φηη δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, ελψ ην 

64% ζεσξεί φηη ζα ππάξμνπλ θάπνηα εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία. ε ζρέζε κε ηα άηνκα κε 

ρακειή φξαζε ην 69,4% πηζηεχεη φηη απηή ε δήισζε δελ ηζρχεη ελψ ην 30,6% πηζηεχεη φηη 

ηζρχεη. Δπηπιένλ, φζν αθνξά ηελ ηχθισζε, ην 38,6% ζρεκάηηζε αξλεηηθή άπνςε, ελψ ην 

61,4% ζρεκάηηζε ζεηηθή άπνςε. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο 

άλσ άθξσλ νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα ελδερφκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα 

ζρεκαηίζηεθαλ σο εμήο. Σν 77,3% ζεψξεζε πσο δελ ζα πξνθχςνπλ επηθνηλσληαθά 

πξνβιήκαηα, ελψ κφιηο ην 22,7% ζεσξεί πσο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ην 78,7% 

απάληεζε αξλεηηθά ζ΄ απηφ ην εξψηεκα θαη ην 21,4 απάληεζε ζεηηθά. Βιέπνληαο ηα 

παξαπάλσ πνζνζηά παξαηεξνχκε φηη νη εξγνδφηεο σο επί ησλ πιείζησλ πηζηεχνπλ φηη δελ 

ζα ππάξμνπλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία θαη 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, εηδηθά φηαλ απηά ηα άηνκα έρνπλ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, 

πξνβιήκαηα αθνήο, ρακειά φξαζε θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα άηνκα κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ θαη θάησ άθξσλ φπνπ ηα πνζνζηά μεπεξλάλε ην 77%. 

Πίλαθαο 31 

Πξνζδνθώκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε ζπλαδέιθνπο (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 
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Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

12 

9 

10 

5 

8 

6 

15 

 

17 

32 

22 

40 

22 

44 

23 

43 

 

42 

28 

39 

24 

38 

22 

35 

15 

 

14 

 3 

5 

1 

10 

1 

11 

2 

 

2 

 

Πίλαθαο 32 

Πξνζδνθώκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε ζπλαδέιθνπο (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

16,0 

12,0 

13,3 

6,7 

10,7 

8,0 

20,0 

 

22,7 

42,7 

29,3 

53,3 

29,3 

58,7 

30,6 

57,3 

 

56,0 

37,3 

52,0 

32,0 

50,7 

29,3 

46,7 

20,0 

 

18,7 

4,0 

6,7 

1,3 

13,3 

1,3 

14,7 

2,7 

 

2,7 

 

Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο 33 θαη 34, βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

ζρεηηθά κε ηα πξνζδνθψκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Όζν 

αθνξά. ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 62,6% ζεσξεί φηη δελ πξνθχπηνπλ 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ελψ ην 37,4% ζεσξεί φηη πξνθχπηνπλ. Όζν 

αθνξά ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 41,3% ήηαλ αξλεηηθνί κε απηή ηελ 

άπνςε θαη ην 58,7% ζεηηθνί. Αθφκα, ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, ην 

77,4% είρε αξλεηηθή άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο, ελψ ην 22,6% ζρεκάηηζε ζεηηθή άπνςε. Όζν 

αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο κε θψθσζε ην 44% ζεσξεί φηη δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, ελψ ην 56% ζεσξεί φηη ζα ππάξμνπλ θάπνηα εκπφδηα ζηελ 

επηθνηλσλία. ε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ρακειή φξαζε ην 78,7% πηζηεχεη φηη απηή ε 

δήισζε δελ ηζρχεη ελψ ην 21,3% πηζηεχεη φηη ηζρχεη. Δπηπιένλ, φζν αθνξά ηελ ηχθισζε, 

ηα πνζνζηά είλαη κνηξαζκέλα. Σν 50,7% ζρεκάηηζε αξλεηηθή άπνςε ζην εξψηεκα απηφ, 
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ελψ ην 49,3% ζρεκάηηζε ζεηηθή άπνςε. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα ελδερφκελα επηθνηλσληαθά 

πξνβιήκαηα ζρεκαηίζηεθαλ σο εμήο. Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 80% ζεψξεζε πσο δελ ζα 

πξνθχςνπλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, ελψ κφιηο ην 20% ζεσξεί πσο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία. Σέινο, ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο 

κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ έλα αθφκα κεγαιχηεξν πνζνζηφ 84% απάληεζε 

αξλεηηθά ζ΄ απηφ ην εξψηεκα θαη ην 16% απάληεζε ζεηηθά. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

αληηιακβαλφκαζηε φηη νη απαληήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο 

αλαπεξίαο. 

Πίλαθαο 33 

Πξνζδνθώκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε δηνίθεζε επηρείξεζεο (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

10 

10 

11 

8 

9 

8 

15 

 

19 

37 

21 

47 

25 

50 

30 

45 

 

44 

27 

40 

17 

35 

16 

31 

15 

 

12 

 1 

4 

0 

7 

0 

6 

0 

 

0 

 

Πίλαθαο 34 

Πξνζδνθώκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε δηνίθεζε επηρείξεζεο (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

13,3 

13,3 

14,7 

10,7 

12,0 

10,7 

20,0 

 

25,3 

49,3 

28,0 

62,7 

33,3 

66,7 

40,0 

60,0 

 

58,7 

36,0 

53,7 

22,6 

46,7 

21,3 

41,3 

20,0 

 

16,0 

1,4 

5,3 

0,0 

9,3 

0,0 

8,0 

0,0 

 

0,0 

 

 

Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο 35 θαη 36, βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

ζρεηηθά κε ηα πξνζδνθψκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 
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αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Όζν αθνξά. 

ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 57,3% απάληεζε κε αξλεηηθφ ηξφπν, ελψ ην 42,7 

% κε ζεηηθφ. ρεηηθά κε ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ην 34,7% ήηαλ αξλεηηθνί 

κε απηή ηελ άπνςε θαη ην 66,3 % ζεηηθνί. Αθφκα, ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

αθνήο, πνζνζηφ 57,3% είρε αξλεηηθή άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο, ελψ πνζνζηφ 42,7% 

ζρεκάηηζε ζεηηθή άπνςε. Όζν αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο κε θψθσζε ην 34,7% ζεσξεί φηη 

δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, ελψ ην 65,4% ζεσξεί φηη ζα ππάξμνπλ 

θάπνηα εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία. ε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ρακειή φξαζε ην 60% 

πηζηεχεη φηη απηή ε δήισζε δελ ηζρχεη ελψ ην 40% πηζηεχεη φηη ηζρχεη. Δπηπιένλ, φζν 

αθνξά ηελ ηχθισζε, ην 32% ζρεκάηηζε αξλεηηθή άπνςε, ελψ ην 68% ζρεκάηηζε ζεηηθή 

άπνςε. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ νη απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηα ελδερφκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα ζρεκαηίζηεθαλ σο εμήο. Έλα 

κεγάιν πνζνζηφ 73,3% ζεψξεζε πσο δελ ζα πξνθχςνπλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, ελψ 

κφιηο ην 26,7% ζεσξεί πσο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα. Σέινο, ζρεηηθά κε 

ηνπο εξγαδνκέλνπο κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ην 82,7% απάληεζε αξλεηηθά 

ζ΄ απηφ ην εξψηεκα θαη ην 17,3 % απάληεζε ζεηηθά. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

δηαθαίλεηαη φηη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ηνπο θαζψο ζηηο 

πην ήπηεο εθθάλζεηο ηεο θάζε αλαπεξίαο θαίλνληαη πην αξλεηηθνί ζηα ελδερφκελα 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε ηνπο πειάηεο ελψ ζηελ πην ζνβαξή ηνπο κνξθή θαίλνληαη 

λα αζπάδνληαη πεξηζζφηεξν απηή ηελ άπνςε.  

Πίλαθαο 35 

Πξνζδνθώκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε πειάηεο (Σπρλόηεηεο) 
 πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

πρλόηεηα 

Γηαθσλψ 
πρλόηεηα 

πκθσλψ 
 πρλόηεηα 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

7 

5 

7 

5 

7 

5 

12 

36 

21 

36 

21 

38 

19 

43 

28 

43 

27 

35 

26 

37 

16 

 4 

6 

5 

14 

4 

4 

4 
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άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ 

 

15 

 

47 

 

11 

 

2 

 

Πίλαθαο 36 

Πξνζδνθώκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα κε πειάηεο (Πνζνζηά) 
 Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Πνζνζηό (%) 

Γηαθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 
Πνζνζηό (%) 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Κώθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Σύθισζε 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

9,3 

6,7 

9,3 

6,7 

9,3 

6,7 

16,0 

 

20,0 

48,0 

28,0 

48,0 

28,0 

50,7 

25,3 

57,3 

 

62,7 

37,4 

57,3 

36,0 

46,7 

34,7 

49,3 

21,4 

 

14,7 

5,3 

8,0 

6,7 

18,7 

5,3 

18,7 

5,3 

 

2,6 

Απηφ ήηαλ ην θνκκάηη ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, θαηά ην νπνίν έγηλε ε 

πεξηγξαθή φισλ ησλ απαληήζεσλ ησλ 75 εξγνδνηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ην θνκκάηη ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο κε δηάθνξνπο ειέγρνπο 

ππνζέζεσλ ψζηε λα νδεγήζεη ζε επηβεβαίσζε ή δηάςεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.   

4.3.  Έλεγχοσ ιςότητασ μέςων τιμών – T-test 

 

’ απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά.  

4.3.1 Φύλο 

 Αξρηθά, ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο πξφζεζεο ησλ 

εξγνδνηψλ γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Οπφηε 

γίλεηαη έιεγρνο t- test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (Independent samples T- test). Παξφιν, πνπ 

ε θαηαλνκή ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη πνιχ θαιή, 49,3% θαη 50,7% αληίζηνηρα,  

έιεγρνο έδεημε φηη παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηα θχια, κφλν 

ζε δχν απφ ηηο νρηψ αλαπεξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ  (t = -2,290 , df = 73 , p= ,025< 0,05) θαη ζηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ  
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(t = -2,097, df = 72,360, p= ,039< 0,05). Αθφκα, απφ ηνπο κέζνπο φξνπο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ γίλεηαη θαλεξφ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην ζεηηθέο απφ ηνπο άλδξεο ζηελ πξφζεζε 

πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία (βι. Πίλαθα 37).  

Πίλαθαο 37 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο κεηαβιεηήο «Φύιν» ζε ζρέζε κε ηελ πξόζεζε 

ησλ εξγνδνηώλ γηα πξόζιεςε αηόκσλ κε αλαπεξία 
Θα ήκνπλ πξφζπκνο λα πξνζιάβσ έλα άηνκν 

κε _______ αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε κνπ 
Φύιν πρλόηεηα Μ. Ο. Σ.Α. 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ άθξσλ Άλδξαο 37 2,43 1,068 

Γπλαίθα 38 3,03 1,174 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ άθξσλ Άλδξαο 37 2,97 1,236 

Γπλαίθα 38 3,55 1,155 

 

4.3.2. Ύπαρξη προηγούμενησ εμπειρίασ με άτομα με αναπηρία 

Ο έιεγρνο t- test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο θαη γηα ηελ 

χπαξμε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο. Έγηλε ινηπφλ ε 

ζχγθξηζε κε θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο εξψηεζεο «Δίραηε πνηέ επαθή κε άηνκν κε 

αλαπεξία» κε ηελ εξψηεζε «Θα ήκνπλ πξφζπκνο λα πξνζιάβσ έλα άηνκν κε αλαπεξία 

ζηελ επηρείξεζε κνπ». Έηζη ινηπφλ, σο πξνο ηα άηνκα πνπ είραλ επαθή κε άηνκα κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία, ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε ησλ 

αηφκσλ κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία (t = 3,156 , df = 73 , p= ,002 < 0,05) θαη ησλ αηφκσλ 

κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t = 2,632, df = 73, p= ,010 < 0,05) (βι. Πίλαθα 38). ρεηηθά 

κε ηα άηνκα πνπ είραλ επαθή κε άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν κε ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία (t = 2,687 , 

df = 73 , p= ,009 < 0,05)θαη ησλ αηφκσλ κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t = 3,183, df = 73 , 

p= ,002 < 0,05) (βι. Πίλαθα 39).  

 

Πίλαθαο 38 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο κεηαβιεηήο «Πξνεγνύκελε εκπεηξία κε άηνκα 

κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία» ζε ζρέζε κε ηελ πξόζεζε ησλ εξγνδνηώλ γηα πξόζιεςε 

αηόκσλ κε αλαπεξία 
Eίραηε πνηέ επαθή κε άηνκα κε αλαπεξία;  

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

πρλόη

εηα 

Μ.Ο. Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία Ναη 47 3,72 1,036 
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Όρη 28 2,93 1,086 

 Μέηξηα λνεηηθή 

αλαπεξία 

Ναη 47 3,00 1,083 

Όρη 28 2,36 ,911 

Κώθσζε Ναη 47 3,02 ,921 

Όρη 28 2,29 ,937 

Σύθισζε Ναη 47 2,53 ,952 

Όρη 28 2,00 ,861 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Ναη 47 3,02 1,132 

Όρη 28 2,25 1,041 

 

 

Πίλαθαο 39 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο κεηαβιεηήο «Πξνεγνύκελε εκπεηξία κε άηνκα 

κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία» ζε ζρέζε κε ηελ πξόζεζε ησλ εξγνδνηώλ γηα πξόζιεςε 

αηόκσλ κε αλαπεξία 
Eίραηε πνηέ επαθή κε άηνκα κε αλαπεξία;  

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

πρλόηεηα Μ.Ο. Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία Ναη 32 3,81 ,998 

Όρη 43 3.14 1,125 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία Ναη 32 3,19 ,998 

Όρη 43 2,44 1,007 

 

4.4.  Διαφορέσ ανάμεςα ςτισ αναπηρίεσ που εξετάζονται ανά ερώτηςη 

Σέινο, έγηλε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε έιεγρν ππνζέζεσλ T-test 

paired samples γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αλαπεξίεο αλά 

δεχγε. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα t-tests 

paired samples. 

Πίλαθαο 40 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 11 

Θα ήκνπλ πξφζπκνο λα πξνζιάβσ έλα άηνκν κε                Μ.Ο 

________ αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε κνπ 

πρλόηεηα Σ.Α.  

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 3,43 75 1,117 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,76 75 1,063 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 3,43 75 1,117 

Κψθσζε 2,75 75 ,988 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 3,43 75 1,117 

Σχθισζε 2,33 75 ,949 

 Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 3,43 75 1,117 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,76 75 1,063 
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Πξνβιήκαηα αθνήο 3,43 75 1,105 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,76 75 1,063 

Υακειή Όξαζε 3,20 75 1,000 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,76 75 1,063 

Σχθισζε 2,33 75 ,949 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,76 75 1,063 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 3,27 75 1,223 

Πξνβιήκαηα αθνήο 3,43 75 1,105 

Κψθσζε 2,75 75 ,988 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Υακειή Όξαζε 

3,43 

3,20 

75 

75 

1,105 

1,000 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Σχθισζε 

3,43 

2,33 

75 

75 

1,105 

,949 

Σχθισζε 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 

                         2,33 

                         2,73 

   75 

   75 

   ,949 

   

1,155 

     

Γηα ηελ εξψηεζε «Θα ήκνπλ πξφζπκνο λα πξνζιάβσ έλα άηνκν κε _______ 

αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε κνπ.», κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. Ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία- κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t = 6,844, df =74 , p=,000 <0,05), ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία- θψθσζε (t =4,823 , df =74 , p= ,000<0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία- ηχθισζε (t 

=7,825 , df =74 , p= ,000<0,05) θαη  ήπηα λνεηηθή αλαπεξία -απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ (t =4,136 , df =74 , p=,000 <0,05). Φαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε είλαη πην ζεηηθνί ζην λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ζε ζρέζε 

κε φιεο ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο θαζψο νη κέζνη φξνη είλαη κεγαιχηεξνη θαη ηείλνπλ ζηελ 

ζεηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ. 

 

Όζν αθνξά ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε 

αλαπεξηψλ. Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία- πξνβιήκαηα αθνήο (t =-5,274 , df =74 , p=,000 

<0,05), κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία- ρακειή φξαζε (t = -3,238, df =74 , p=,002 <0,05), 
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κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία- ηχθισζε (t =3,790 , df =74 , p=,000 <0,05) θαη ηέινο κέηξηα 

λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = -3,252, df =74 , p= ,002 

<0,05). Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο, νη εξγνδφηεο δελ είλαη πξφζπκνη λα 

πξνζιάβνπλ άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 

εμεηαδφκελεο αλαπεξίεο. 

Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο, παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

Πξνβιήκαηα αθνήο - θψθσζε (t =6,317 , df =74 , p= ,000<0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - 

ρακειή φξαζε (t = 2,031, df =74 , p= ,046 <0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - ηχθισζε (t = 

7,825, df =74 , p=,000 <0,05) θαη πξνβιήκαηα αθνήο - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 

(t =4,463 , df =74 , p=,000 <0,05). Οη εξγνδφηεο, θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθφηεξε άπνςε γηα 

ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο. 

Όζν αθνξά ηελ θψθσζε ηα δεπγάξηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηξία. 

Κψθσζε - ρακειή φξαζε (t =-3,401 , df =74 , p= ,001<0,05), θψθσζε - ηχθισζε (t 

=4,183 , df =74 , p= ,000<0,05) θαη θψθσζε - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =-

3,939 , df =74 , p= ,000<0,05). Βιέπνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα 

άηνκα κε θψθσζε δελ είλαη απφ ηηο πξψηεο επηινγέο ησλ εξγνδνηψλ, θαζψο νη εξγνδφηεο 

θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή άπνςε γη’ απηά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο κε ηηο νπνίεο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

ρεηηθά κε ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο γηα απηήλ ηελ εξψηεζε, φπνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη νη 

εμήο: Υακειή φξαζε - ηχθισζε (t =7,189, df =74 , p=,000  <0,05) θαη ρακειή φξαζε - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =3,114 , df =74 , p=,003 <0,05). Ζ ρακειή φξαζε 

θαίλεηαη λα ρξήδεη ζεηηθφηεξεο ζηάζεο, απφ ηνπο εξγνδφηεο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

αλαπεξίεο κε ηηο νπνίεο εμεηάδεηαη, φπσο θαλεξψλνπλ θαη νη κέζνη φξνη.  
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Αθφκα, σο πξνο ηελ ηχθισζε, νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη, ε ηχθισζε - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-3,668 , df =74 , p= ,000<0,05) θαη ε ηχθισζε κε 

ηελ  απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =-6,551 , df =74 , p=,000 <0,05). Απφ ηα 

παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη φηη ηχθισζε είλαη κία αλαπεξία πνπ δελ πξνηηκάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνπο εξγνδφηεο, θαζψο θαίλεηαη λα εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο γηα ηα 

άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ θαη θάησ άθξσλ, κε ηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. 

Σέινο, δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο γηα ην ηειεπηαίν δεπγάξη ηεο εξψηεζεο απηήο, 

ην νπνίν είλαη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t 

=-4,084 , df =74 , p= ,000<0,05). Αλάκεζα ζε απηφ ην δεπγάξη αλαπεξηψλ νη εξγνδφηεο 

έδεημαλ επλντθφηεξε ζηάζε ζηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. 

Πίλαθαο 41 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 12 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα άηνκν κε ________ ιφγσ ησλ 

 επηπιένλ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο  

πξνζαξκνγέο ζην ρψξν  Μ.Ο. πρλόηεηα Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,07 75 1,031 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,21 75 1,131 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,07 75 1,031 

Κψθσζε 2,27 75 1,166 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,07 75 1,031 

Σχθισζε 2,37 75 1,260 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,09 75 1,068 

Κψθσζε 2,27 75 1,166 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,09 75 1,068 

Σχθισζε 2,37 75 1,260 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 

Κψθσζε 

Υακειή Όξαζε 

Υακειή Όξαζε 

Σχθισζε 

Υακειή Όξαζε 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 

2,09 

2,33 

2,27 

2,03 

2,03 

2,37 

2,03 

2,33 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

1,068 

1,201 

1,166 

1,026 

1,026 

1,260 

1,026 

1,201 
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Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ 

ησλ επηπιένλ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζην ρψξν .»,  κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία. Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t =-2,169 , df =74 , 

p=,033 <0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - θψθσζε (t =-2,299 , df =74 , p=,024 <0,05), ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία - ηχθισζε (t =-3,170 , df =74 , p= ,002<0,05) θαη ηέινο ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-2,908 , df =74 , p=,005 <0,05). Δθφζνλ 

νη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ δηαηππψλνληαη αξλεηηθά εμεηάδνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο, νη 

νπνίνη έρνπλ κηθξφηεξε ηηκή, γηα λα εληνπίζνπκε ηηο ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο. Έηζη ινηπφλ φζν 

αθνξά ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε ιακβάλνπλ 

ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απφ ηνπο εξγνδφηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο. 

ρεηηθά κε ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ηηο άιιεο αλαπεξίεο, δελ πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο θαη ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε 

αλαπεξηψλ. Πξνβιήκαηα αθνήο - θψθσζε (t =-2,708 , df =74 , p=,008 <0,05), 

πξνβιήκαηα αθνήο - ηχθισζε (t =-2,473 , df =74 , p= ,016<0,05) θαη πξνβιήκαηα αθνήο - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -2,314, df =74 , p= ,023<0,05). Οη εξγνδφηεο, ζ’ 

απηήλ ηελ εξψηεζε θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο δελ 

ρξεηάδνληαη πνιιέο πξνζαξκνγέο ζηνλ ρψξν θαη επνκέλσο έμνδα, ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο εμεηαδφκελεο αλαπεξίεο θαη επνκέλσο ηα επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν. 
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ρεηηθά κε ηελ θψθσζε, ην δεχγνο αλαπεξηψλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

πνπ πξνέθπςε είλαη κφλν έλα, θψθσζε- ρακειή φξαζε (t =2,537 , df =74 , p= ,013<0,05). 

Ζ θψθσζε ζε ζρέζε κε ηελ ρακειή φξαζε θαίλεηαη λα ιακβάλεη πεξηζζφηεξν αξλεηηθή 

θξηηηθή απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ην θφζηνο πξνζαξκνγψλ. 

Σέινο, νη ζπλδπαζκνί αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο 

γηα ηελ εξψηεζε 12, φπνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηα εμήο: 

Υακειή  φξαζε - ηχθισζε (t =-3,363 , df =74 , p=,001 <0,05) θαη ρακειή φξαζε - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -3,527, df =74 , p= ,001<0,05). Οη εξγνδφηεο ζε 

απηή ηελ εξψηεζε έρνπλ πην ζεηηθή αληίιεςε πξνο ηελ ρακειή φξαζε ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο δχν αλαπεξίεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα. 

Όζν αθνξά ηελ ηχθισζε αιιά θαη ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ, ζε 

ζρέζε κε άιια δεχγε αλαπεξηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νπφηε θαη δελ αλαθέξνληαη. 

Πίλαθαο 42 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 13 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ 

Μ.Ο. πρλόηεηα Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,61 75 1,218 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 3,04 75 1,299 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,61 75 1,218 

Κψθσζε 2,91 75 1,243 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,61 75 1,218 

Σχθισζε 3,21 75 1,244 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,61 75 1,218 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,99 75 1,279 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 3,04 75 1,299 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,64 75 1,170 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 3,04 75 1,299 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,67 75 1,277 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,64 75 1,170 

Κψθσζε 2,91 75 1,243 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,64 75 1,170 
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Σχθισζε 3,21 75 1,244 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,64 75 1,170 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,99 75 1,279 

Κψθσζε 2,91 75 1,243 

Σχθισζε 3,21 75 1,244 

Υακειή Όξαζε 2,79 75 1,222 

Σχθισζε 3,21 75 1,244 

Σχθισζε 3,21 75 1,244 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,99 75 1,279 

Σχθισζε 3,21 75 1,244 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,67 75 1,277 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,99 75 1,279 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,67 75 1,277 

 

Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ.»,  κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. 

ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t =-5,004 , df =74 , p=,000 <0,05), 

ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - θψθσζε (t =-2,336 , df =74 , p= ,022<0,05), ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία - ηχθισζε (t = -4,301, df =74 , p= ,000<0,05) θαη ηέινο ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -2,587, df =74 , p=,012 <0,05). Ζ ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο 

ζηνπο εξγνδφηεο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, θαζψο ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο απφ ηα άηνκα ησλ ππφινηπσλ αλαπεξηψλ.  

Όζν αθνξά ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε δχν κφλν δεχγε 

αλαπεξηψλ. Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - πξνβιήκαηα αθνήο (t =3,374 , df =74 , p=,001 

<0,05) θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = 2,274, df 

=74 , p=,026 <0,05). Φαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη νη εξγαδφκελνη κε κέηξηα 
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λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ κεγαιχηεξεο ειιείςεηο δεμηνηήησλ απ’ φηη νη εξγαδφκελνη κε 

πξνβιήκαηα αθνήο θαη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα εξψηεζε, εμεηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα αθνήο, 

παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. Πξνβιήκαηα αθνήο - θψθσζε (t =-2,551 , df 

=74 , p= ,013<0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - ηχθισζε (t = -5,093, df =74 , p= ,000<0,05) θαη 

ηέινο, πξνβιήκαηα αθνήο - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -2,982, df =74 , p= 

,004<0,05). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα  άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, θαίλεηαη λα ζεσξνχληαη 

σο πεξηζζφηεξν ηθαλά ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο πνπ εμεηάδνληαη ζχκθσλα 

κε ηνπο εξγνδφηεο. 

Όζν αθνξά ηελ θψθσζε, πξνθχπηεη κφλν έλα δεπγάξη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά, ην νπνίν είλαη ην δεπγάξη ηεο θψθσζεο ζε ζρέζε κε ηελ  ηχθισζε (t =-3,001 , df 

=74 , p= ,004 <0,05). Σα άηνκα κε θψθσζε θαίλνληαη λα πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο εξγνδφηεο ζε ζρέζε κε ηελ ηχθισζε ζε απηή ηελ εξψηεζε θαζψο ηα άηνκα απηά 

ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξα ηθαλά.  

Αιιά θαη γηα ηελ ρακειή φξαζε πξνθχπηεη κφλν έλα δεπγάξη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ζρέζεηο, ην νπνίν είλαη ε ρακειή φξαζε  κε ηελ ηχθισζε (t =-

3,902 , df =74 , p= ,000<0,05). Φαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη ηα άηνκα κε 

ρακειή φξαζε δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο απφ ηα άηνκα κε ηχθισζε. 

 

Αθφκα, ηα δεχγε αλαπεξηψλ, σο πξνο ηελ ηχθισζε, πνπ πξνθχπηνπλ ζρέζεηο είλαη, 

ε ηχθισζε κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =2,234 , df =74 , p=,029 <0,05) 

θαη ε ηχθισζε κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =4,594 , df =74 , p=,000 

<0,05). Όζν αθνξά ηα άηνκα κε ηχθισζε, δεκηνπξγνχλ ιηγφηεξν ζεηηθέο αληηιήςεηο 

ζηνπο εξγνδφηεο, σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ θαη θάησ άθξσλ.  
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Σέινο, δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο γηα ην ηειεπηαίν δεπγάξη ηεο εξψηεζεο απηήο, 

ην νπνίν είλαη ε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ  κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ 

άθξσλ (t = 3,361, df =74 , p= ,001<0,05), κε ηνπο εξγνδφηεο λα πηζηεχνπλ φηη νη 

εξγαδφκελνη κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο απφ 

απηνχο κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ.  

Πίλαθαο 43 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 14 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν ______     Μ.Ο. 

εμαηηίαο πηζαλψλ αηπρεκάησλ θαη  

πξνβιεκάησλ αζθαιείαο 

πρλόηεηα Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,48 75 1,107 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,72 75 1,236 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,48 75 1,107 

Κψθσζε 2,83 75 1,234 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,48 75 1,107 

Σχθισζε 3,12 75 1,325 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,48 75 1,107 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,84 75 1,231 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,48 75 1,107 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,75 75 1,187 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα αθνήο 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

Σχθισζε 

2,72 

2,45 

2,72 

3,12 

75 

75 

75 

75 

1,236 

1,031 

1,236 

1,325 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,45 75 1,031 

Κψθσζε 2,83 75 1,234 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,45 75 1,031 

Σχθισζε 3,12 75 1,325 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,45 75 1,031 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,84 75 1,231 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,45 75 1,031 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,75 75 1,187 

  Κψθσζε 2,83 75 1,234 

Υακειή Όξαζε 2,60 75 1,078 

Κψθσζε 2,83 75 1,234 

Σχθισζε 3,12 75 1,325 

Υακειή Όξαζε 2,60 75 1,078 

Σχθισζε 3,12 75 1,325 

Υακειή Όξαζε 2,60 75 1,078 



117 
 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,84 75 1,231 

Σχθισζε 3,12 75 1,325 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,84 75 1,231 

Σχθισζε 3,12 75 1,325 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,75 75 1,187 

 

Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο 

πηζαλψλ αηπρεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ αζθαιείαο .»,  κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t =-2,993 , df =74 , p= ,004<0,05), 

ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - θψθσζε  (t = -3,254, df =74 , p= ,002<0,05), ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία - ηχθισζε (t = -4,561, df =74 , p= ,000<0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -3,544, df =74 , p= ,001<0,05) θαη ηέινο ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =-2,330 , df =74 , p=,023 <0,05). 

Φαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο σο πξνο ηα άηνκα κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα 

αζθαιείαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ρεηηθά κε ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε 

αλαπεξηψλ. Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - πξνβιήκαηα αθνήο (t = 2,908, df =74 , p=,005 

<0,05) θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - ηχθισζε (t =-2,980 , df =74 , p=,004 <0,05). Όζν 

αθνξά ηα πηζαλά αηπρήκαηα θαη πξνβιήκαηα αζθάιεηαο νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη ηα 

άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία είλαη πην επηξξεπή ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αθνήο αιιά ιηγφηεξν επηξξεπή ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ηχθισζε. 

Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο, παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

Πξνβιήκαηα αθνήο - θψθσζε (t = -4,121, df =74 , p=,000 <0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - 
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ηχθισζε (t = -5,216, df =74 , p= ,000<0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο 

άλσ άθξσλ (t = -3,928, df =74 , p= ,000<0,05) θαη πξνβιήκαηα αθνήο - απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = -2,881, df =74 , p=,005 <0,05). Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

αθνήο ζε απηή ηελ εξψηεζε δεκηνπξγνχλ πην ζεηηθέο αληηιήςεηο ζηνπο εξγνδφηεο ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο.  

ηελ θψθσζε, ηα δεπγάξηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη δχν. Ζ 

θψθσζε ζε ζρέζε κε ηελ ρακειή φξαζε (t =2,234 , df =74 , p= ,029<0,05) θαη ε θψθσζε 

ζε ζρέζε κε ηελ ηχθισζε (t =-2,881 , df =74 , p= ,005<0,05). Σα άηνκα κε θψθσζε 

θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξγνδφηεο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ρακειή φξαζε, ελψ δεκηνπξγνχλ ιηγφηεξα ζε ζρέζε 

κε ηα άηνκα κε ηχθισζε. 

Όζν αθνξά ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο γηα ηελ εξψηεζε 14, φπνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηα 

εμήο: Υακειή φξαζε - ηχθισζε (t = -4,607, df =74 , p= ,000<0,05), ρακειή φξαζε - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -2,913, df =74 , p=,005 <0,05). Ζ ρακειή φξαζε 

δεκηνπξγεί ζεηηθφηεξν θιίκα ζε απηήλ ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ ηχθισζε θαη ηελ 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ. 

Αθφκα, ηα δεχγε αλαπεξηψλ, σο πξνο ηελ ηχθισζε, πνπ πξνθχπηνπλ ζρέζεηο είλαη, 

ε ηχθισζε  κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = 2,375, df =74 , p= ,020<0,05) 

θαη ε ηχθισζε κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = 3,243, df =74 , p=,002 

<0,05). Οη εξγαδφκελνη κε ηχθισζε δελ θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ άιισλ δχν αλαπεξηψλ. 

Πίλαθαο 44 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 15 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ______Μ.Ο πρλόηεηα Σ.Α. 
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 ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ ζέζεσλ  

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κνπ γηα ηα άηνκα απηά 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,93 75 1,266 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 3,25 75 1,274 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,93 75 1,266 

Κψθσζε 3,37 75 1,239 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,93 75 1,266 

Σχθισζε 3,51 75 1,298 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,93 75 1,266 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 3,36 75 1,322 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 3,25 75 1,274 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,89 75 1,158 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 3,25 75 1,274 

Σχθισζε 3,51 75 1,298 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,89 75 1,158 

Κψθσζε 3,37 75 1,239 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,89 75 1,158 

Σχθισζε 3,51 75 1,298 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,89 75 1,158 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 3,36 75 1,322 

Κψθσζε 3,37 75 1,239 

Υακειή Όξαζε 3,00 75 1,294 

Κψθσζε 3,37 75 1,239 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 3,07 75 1,359 

Υακειή Όξαζε 3,00 75 1,294 

Σχθισζε 3,51 75 1,298 

Υακειή Όξαζε 3,00 75 1,294 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 3,36 75 1,322 

Σχθισζε 3,51 75                1,298 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 3,07 75                1,359 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 3,36 75 1,322 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 3,07 75 1,359 

 

Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ 

έιιεηςεο θαηάιιεισλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κνπ γηα ηα άηνκα απηά »,  κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ, ζε ζρέζε κε 

ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t =-3,296  

, df =74 , p= ,002<0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - θψθσζε (t =-3,485, df =74 , p= 
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,001<0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - ηχθισζε (t =-4,066 , df =74 , p=,000 <0,05) θαη 

ηέινο, ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-2,947 , df =74 , 

p=,004 <0,05). Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο, θαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα ησλ ππφινηπσλ αλαπεξηψλ. 

Όζν αθνξά ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε δχν δεχγε 

αλαπεξηψλ. Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - πξνβιήκαηα αθνήο (t =3,319 , df =74 , p=,001 

<0,05) θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - ηχθισζε (t =-2,356 , df =74 , p=,021 <0,05). ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

γηα ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ηχθισζε αιιά 

ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

ε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο, παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

Πξνβιήκαηα αθνήο - θψθσζε (t =-4,445 , df =74 , p=,000 <0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - 

ηχθισζε (t = -4,574, df =74 , p= ,000 <0,05) θαη πξνβιήκαηα αθνήο- απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-3,824 , df =74 , p= ,000 <0,05). Φαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο 

εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε πξνβιήκαηα αθνήο ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο πνπ εμεηάδνληαη, φζν αθνξά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θψθσζε, ηα δεπγάξηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη 

δχν. Κψθσζε - ρακειή φξαζε (t =2,788 , df =74 , p=,007 <0,05) θαη θψθσζε - απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = 2,220, df =74 , p=,030 <0,05). Σα άηνκα κε θψθσζε δελ 

πξνηηκψληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο πνπ 

εμεηάδνληαη, ιφγσ έιιεηςεο ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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Όζν αθνξά ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο γηα ηελ εξψηεζε 15, φπνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηα 

εμήο: Υακειή φξαζε - ηχθισζε (t =-3,838 , df =74 , p= ,000<0,05) θαη ρακειή φξαζε - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -2,975, df =74 , p=,004 <0,05) κε ηελ ρακειή 

φξαζε λα ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απφςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Αθφκα, σο πξνο ηελ ηχθισζε, πξνθχπηνπλ ζρέζεηο κφλν αλάκεζα ζηελ ηχθισζε 

θαη ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =3,207 , df =74 , p= ,002<0,05). Οη 

εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπο γηα 

ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ηχθισζε. 

Σέινο, δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο γηα ην ηειεπηαίν δεπγάξη ηεο εξψηεζεο απηήο, 

ην νπνίν είλαη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 

(t =2,932 , df =74 , p= ,004<0,05). Οη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ απ’ φηη γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ. 

Πίλαθαο 45 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 16 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε _____           Μ.Ο. 

εμαηηίαο ηνπ επηπιένλ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο 

 πνπ απαηηείηαη απφ ζπλαδέιθνπο ή επφπηεο  

γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ 

πρλόηεηα      Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,17 75 ,991 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,45 75 1,233 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,17 75 ,991 

Κψθσζε 2,64 75 1,259 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,17 75 ,991 

Σχθισζε 2,77 75 1,279 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,17 75 ,991 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,55 75 1,255 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,17 75 ,991 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,47 75 1,201 
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Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,45 75 1,233 

 Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,040 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,45 75 1,233 

Σχθισζε 2,77 75 1,279 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,040 

 Κψθσζε 2,64 75 1,259 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,040 

Σχθισζε 2,77 75 1,279 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,040 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,55 75 1,255 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,040 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,47 75 1,201 

Κψθσζε 2,64 75 1,259 

Υακειή Όξαζε 2,29 75 1,112 

Κψθσζε 2,64 75 1,259 

Σχθισζε 2,77 75 1,279 

Υακειή Όξαζε 2,29 75 1,112 

Σχθισζε 2,77 75 1,279 

Υακειή Όξαζε 2,29 75 1,112 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,55 75 1,255 

Υακειή Όξαζε 2,29 75 1,112 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,47 75 1,201 

Σχθισζε 2,77 75 1,279 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,55 75 1,255 

Σχθισζε 2,77 75 1,279 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,47 75 1,201 

 

Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο 

ηνπ επηπιένλ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ζπλαδέιθνπο ή επφπηεο γηα λα 

ηνλ βνεζήζνπλ»,  κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε 

αλαπεξηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία -κέηξηα 

λνεηηθή αλαπεξία (t = -3,253, df =74 , p=,002 <0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - θψθσζε (t 

= -4,078, df =74 , p= ,000<0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - ηχθισζε (t =-4,936 , df =74 , 

p=,000 <0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -3,158, df 

=74 , p=,002 <0,05) θαη ηέινο ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ 

άθξσλ (t = -2,659, df =74 , p=,010 <0,05). Οη εξγνδφηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 
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ζεσξνχλ φηη ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν επηπιένλ ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο θαη γη’ απηφ ηα πξνηηκνχλ.  

Όζν αθνξά ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε δχν δεχγε 

αλαπεξηψλ. Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία- πξνβιήκαηα αθνήο (t = 2,518, df =74 , p= 

,014<0,05) θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία- ηχθισζε (t = -2,843, df =74 , p=,006 <0,05). 

Φαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ρξεηάδνληαη 

ιηγφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηχθισζε αιιά πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο.  

Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο, παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

Πξνβιήκαηα αθνήο- θψθσζε (t = -4,215, df =74 , p= ,000<0,05), πξνβιήκαηα αθνήο- 

ηχθισζε (t = -4,888, df =74 , p=,000 <0,05), πξνβιήκαηα αθνήο- απψιεηα θηλεηηθφηεηαο 

άλσ άθξσλ (t = -3,254, df =74 , p=,002 <0,05) θαη ηέινο, πξνβιήκαηα αθνήο- απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =-2,737 , df =74 , p=,008 <0,05). Φαίλεηαη φηη ηα 

πξνβιήκαηα αθνήο ζπγθεληξψλνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο πνπ εμεηάδνληαη φζν αθνξά επηπιένλ ρξφλνπ θαη 

πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ζπλαδέιθνπο ή επφπηεο γηα λα βνεζήζνπλ. 

Όζν αθνξά ηελ θψθσζε, ηα δεπγάξηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη δχν, 

ε θψθσζε κε ηελ ρακειή φξαζε (t =3,254 , df =74 , p=,002 <0,05) θαη ε θψθσζε κε ηελ 

ηχθισζε (t = -2,433, df =74 , p=,017 <0,05). Οη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη ηα άηνκα κε 

θψθσζε ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε ηελ ρακειή φξαζε, 

ελψ ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηελ ηχθισζε.  

Όζν αθνξά ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο γηα ηελ εξψηεζε απηή, φπνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηα 
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εμήο: Υακειή φξαζε - ηχθισζε (t =-4,378 , df =74 , p= ,000<0,05), ρακειή φξαζε - 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -2,474, df =74 , p= ,016<0,05) θαη ρακειή φξαζε 

- απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = -2,191, df =74 , p= ,032<0,05). Οη εξγνδφηεο 

πηζηεχνπλ φηη ηα άηνκα κε ρακειή φξαζε ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα 

ηελ επίηεπμε θάπνηνπ έξγνπ, γη’ απηφ θαη επηιέγνληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο εξγνδφηεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο. 

Αθφκα, ηα δεχγε αλαπεξηψλ, σο πξνο ηελ ηχθισζε, ζηα νπνία πξνθχπηνπλ ζρέζεηο 

είλαη, ηχθισζε - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = 2,848, df =74 , p=,006 <0,05) θαη 

ηχθισζε - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = 3,054, df =74 , p=,003 <0,05). 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ηα άηνκα κε ηχθισζε απαηηνχλ επηπιένλ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηα απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνπο επφπηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο πνπ εμεηάδνληαη 

ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. 

Πίλαθαο 46 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 17 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε      Μ.Ο. 

______ ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ  

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο  

ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πρλόηεηα             Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,43 75 1,093 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,64 75 1,248 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,43 75 1,093 

Σχθισζε 2,73 75 1,339 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,64 75 1,248 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,36 75 1,035 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,36 75 1,035 

Κψθσζε 2,61 75 1,251 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,36 75 1,035 

Σχθισζε 2,73 75 1,339 

Υακειή Όξαζε 2,45 75 1,094 

Σχθισζε 2,73 75 1,339 

Σχθισζε 2,73 75 1,339 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ 

άθξσλ 

2,40 75 1,115 
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Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ 

2,55 75 1,177 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ 

άθξσλ 

2,40 75 1,115 

 

Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ 

έιιεηςεο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ»,  κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία. Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t = -2,973, df =74 , 

p=,004 <0,05) θαη ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - ηχθισζε (t =-2,903 , df =74 , p= ,005<0,05). 

Οη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο πνπ εμεηάδνληαη θαη γη απηφ 

ζα ηνπο επέιεγαλ επθνιφηεξα γηα εξγαδνκέλνπο ηνπο.  

Όζν αθνξά ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηεη κφλν 

ην δεχγνο κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη πξνβιήκαηα αθνήο (t = 2,668, df =74 , p=,009 

<0,05. Οη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

κε πξνβιήκαηα αθνήο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα εξψηεζε, φζν αθνξά ηα πξνβιήκαηα αθνήο, 

παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. Πξνβιήκαηα αθνήο - θψθσζε (t =-2,977 , df 

=74 , p= ,004<0,05) θαη πξνβιήκαηα αθνήο - ηχθισζε (t = -3,801, df =74 , p= ,000<0,05). 

Οη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

αθνήο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε θψθσζε θαη ηχθισζε. 

ρεηηθά κε ηελ θψθσζε θαη ηηο άιιεο αλαπεξίεο, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νπφηε θαη δελ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. 
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Όζν αθνξά ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο γηα ηελ εξψηεζε 17, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν αλάκεζα 

ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηελ ηχθισζε (t = -3,039, df =74 , p= ,003<0,05) κε ηνπο 

εξγνδφηεο λα ππνζηεξίδνπλ φηη γλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αλάγθεο  ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ρακειή φξαζε. 

 

Αιιά θαη σο πξνο ηελ ηχθισζε πξνθχπηνπλ ζρέζεηο ζε κφλν έλα δεπγάξη 

αλαπεξηψλ, ην νπνίν είλαη ε ηχθισζε θαη ε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =2,731 

, df =74 , p=,008 <0,05). Οη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ φηη γλσξίδνπλ θαιχηεξα 

ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. 

Σέινο, δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο γηα ην ηειεπηαίν δεπγάξη ηεο εξψηεζεο απηήο, 

ην νπνίν είλαη ε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη ε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ 

άθξσλ (t = 2,363, df =74 , p=,021 <0,05) φπνπ νη εξγνδφηεο ηζρπξίδνληαη φηη μέξνπλ 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

άιιε αλαπεξία. 

Πίλαθαο 47 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 18 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε _____ ιφγσ     Μ.Ο. 

 ηνπ φηη δελ κπνξψ λα ην απνιχζσ κε ηελ 

 ίδηα επθνιία, φπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ  

αηφκνπ ρσξίο αλαπεξία 

 πρλόηεηα Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,16 75 1,027 

Κψθσζε 2,31 75 1,185 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,16 75 1,027 

Σχθισζε 2,35 75 1,202 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,16 75 1,027 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ  2,32 75 1,210 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,15 75 1,009 

Κψθσζε 2,31 75 1,185 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,15 75 1,009 

Σχθισζε 2,35 75 1,202 
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Πξνβιήκαηα αθνήο 2,15 75 1,009 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,32 75 1,210 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,15 75 1,009 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,28 75 1,180 

Υακειή Όξαζε 2,19 75 1,036 

Σχθισζε 2,35 75 1,202 

Υακειή Όξαζε 2,19 75 1,036 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,32 75 1,210 

 

Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιφγσ 

ηνπ φηη δελ κπνξψ λα ην απνιχζσ κε ηελ ίδηα επθνιία, φπσο ζηελ πεξίπησζε θάπνηνπ 

αηφκνπ ρσξίο αλαπεξία»,  κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε 

αλαπεξηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - θψθσζε (t 

=-2,259 , df =74 , p= ,026<0,05), ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - ηχθισζε (t = -2,657, df =74 , 

p=,010 <0,05) θαη ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-2,249 , 

df =74 , p=,027 <0,05). Οη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ ην ελδερφκελν απφιπζεο ζα είλαη 

επθνιφηεξν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε εξγαδνκέλνπο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο. 

ρεηηθά κε ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ηηο άιιεο αλαπεξίεο, δελ πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα εξψηεζε, φζν αθνξά ηα πξνβιήκαηα αθνήο, 

παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. Πξνβιήκαηα αθνήο - θψθσζε (t = -2,973, df 

=74 , p=,004 <0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - ηχθισζε (t = -3,177, df =74 , p= ,002 <0,05), 

πξνβιήκαηα αθνήο - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-2,982 , df =74 , p=,004 

<0,05) θαη πξνβιήκαηα αθνήο - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t = -2,433, df =74 , 
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p=,007 <0,05). Οη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη ζα κπνξέζνπλ λα απνιχζνπλ επθνιφηεξα 

εξγαδνκέλνπο κε πξνβιήκαηα αθνήο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο πνπ ζπγθξίλνληαη. 

ρεηηθά κε ηελ θψθσζε θαη ηηο άιιεο αλαπεξίεο, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο νπφηε θαη ηα απνηειέζκαηα δελ αλαθέξνληαη. 

Όζν αθνξά ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο γηα ηελ εξψηεζε 18, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα δεχγε 

ρακειή φξαζε - ηχθισζε (t = -2,334, df =74 , p= ,022<0,05) θαη ρακειή φξαζε - απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-2,086 , df =74 , p= ,040<0,05). Οη εξγνδφηεο πηζηεχνπλ φηη 

ζα είλαη επθνιφηεξν λα απνιχζνπλ εξγαδνκέλνπο κε  ρακειή φξαζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

άιιεο δχν αλαπεξίεο. 

Γηα ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο δελ βξέζεθαλ πεξαηηέξσ ζπλδπαζκνί κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Πίλαθαο 48 

Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε αλάκεζα ζηα δεύγε αλαπεξηώλ γηα ηελ εξώηεζε 19 

Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε _____        Μ.Ο. 

εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπ άγλσζηνπ  

δνπιεχνληαο κε ηέηνηα άηνκα 

    πρλόηεηα         Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,21 75 1,017 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,44 75 1,130 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,21 75 1,017 

Κψθσζε 2,52 75 1,245 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,21 75 1,017 

Σχθισζε 2,57 75 1,265 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 2,21 75 1,017 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,45 75 1,166 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,44 75 1,130 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,013 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 2,44 75 1,130 

Υακειή Όξαζε 2,20 75 1,040 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,013 

Κψθσζε 2,52 75 1,245 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,013 
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Σχθισζε 2,57 75 1,265 

Πξνβιήκαηα αθνήο 2,20 75 1,013 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,45 75 1,166 

Κψθσζε 2,52 75 1,245 

Υακειή Όξαζε 2,20 75 1,040 

Κψθσζε 2,52 75 1,245 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,31 75 1,139 

Υακειή Όξαζε 2,20 75 1,040 

Σχθισζε 2,57 75 1,265 

Υακειή Όξαζε 2,20 75 1,040 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,45 75 1,166 

Σχθισζε 2,57 75 1,265 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,45 75 1,166 

Σχθισζε 2,57 75 1,265 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,31 75 1,139 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 2,45 75 1,166 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ 2,31 75 1,139 

 

Γηα ηελ εξψηεζε «Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο 

ηνπ θφβνπ ηνπ άγλσζηνπ δνπιεχνληαο κε ηέηνηα άηνκα »,  κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε αλαπεξηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία (t =-2,933 , df =74 , p=,004 <0,05), 

ήπηα λνεηηθή αλαπεξία - θψθσζε (t = -3,233, df =74 , p= ,002<0,05), ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία - ηχθισζε (t = -3,745, df =74 , p= ,000<0,05) θαη ηέινο, ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

- απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -2,396, df =74 , p=,019 <0,05). Οη εξγνδφηεο 

θαίλεηαη φηη δελ θνβνχληαη λα δνπιέςνπλ κε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, θαζψο είλαη 

πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα ηα πξνζιάβνπλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο. 

Όζν αθνξά ηελ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα δεχγε 

αλαπεξηψλ. Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - πξνβιήκαηα αθνήο (t = 2,769, df =74 , p= 

,007<0,05) θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - ρακειή Όξαζε (t = 2,396 , df =74 , p= 
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,019<0,05). Ζ κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδεη αξλεηηθφηεξεο ζηάζεηο, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο θαη ηε ρακειή φξαζε, θαζψο 

θαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο θνβνχληαη λα δνπιέςνπλ κε ηέηνηα άηνκα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

γλψζεσλ ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. 

ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα αθνήο, παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

Πξνβιήκαηα αθνήο -θψθσζε (t = -3,851, df =74 , p= ,000 <0,05), πξνβιήκαηα αθνήο - 

ηχθισζε (t = -4,215, df =74 , p= ,000 <0,05) θαη πξνβιήκαηα αθνήο - απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = -3,137, df =74 , p= ,002<0,05). Οη εξγνδφηεο θαίλεηαη φηη 

δελ θνβνχληαη λα δνπιέςνπλ κε άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν 

πξφζπκνη λα ηα πξνζιάβνπλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο πνπ εμεηάδνληαη. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θψθσζε, ηα δεπγάξηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη 

δχν. Κψθσζε - ρακειή φξαζε (t = 3,361, df =74 , p= ,001 <0,05) θαη θψθσζε - απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =2,495 , df =74 , p= ,015 <0,05). Σα άηνκα κε θψθσζε 

θαίλεηαη φηη δελ επηιέγνληαη ζπρλά απφ ηνπο εξγνδφηεο, θαζψο νη δεχηεξνη θνβνχληαη ην 

άγλσζην δνπιεχνληαο κε ηέηνηνπο εξγαδφκελνπο, απ’ φηη θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. 

Όζν αθνξά ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηελ ρακειή φξαζε θαη ηηο ππφινηπεο 

αλαπεξίεο γηα ηελ εξψηεζε 19, φπνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ηα 

εμήο: Υακειή φξαζε - ηχθισζε (t = -4,034, df =74 , p=,000 <0,05) θαη ρακειή φξαζε - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t =-2,977 , df =74 , p=,004 <0,05). Ζ ρακειή φξαζε 

πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηχθισζε θαη ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ. 

Αθφκα, ηα δεχγε αλαπεξηψλ, σο πξνο ηελ ηχθισζε, πνπ πξνθχπηνπλ ζρέζεηο είλαη, 

Ζ ηχθισζε  κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ (t = 2,003, df =74 , p= ,049<0,05) 
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θαη ε ηχθισζε κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ (t =3,374 , df =74 , p= 

,001<0,05). Ζ ηχθισζε θαίλεηαη φηη ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο αληηιήςεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν αλαπεξίεο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε, θαζψο νη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα 

θνβνχληαη λα δνπιέςνπλ κε ηέηνηνπο εξγαδφκελνπο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δηαρείξηζεο 

παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ. 

Σέινο, δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο γηα ην ηειεπηαίν δεπγάξη ηεο εξψηεζεο απηήο, 

ην νπνίν είλαη ε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ (t =2,482 , df =74 , p= ,015 <0,05). Οη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα θνβνχληαη λα 

δνπιέςνπλ ιηγφηεξν κε άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ πξνηίκεζε θάπνηαο 

αλαπεξίαο ζπκπίπηνπλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαη κε ηηο άιιεο αλαπεξίεο.  

Παξαηεξψληαο θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ T test paired samples, 

γίλεηαη αληηιεπηφ αξρηθά φηη νη αλαπεξίεο ίδηνπ ηχπνπ αιιά δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ (Ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία- Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, Πξνβιήκαηα αθνήο-Κψθσζε, Υακειή 

Όξαζε-Σχθισζε, Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ-Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ 

άθξσλ) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

πνπ εμεηάδνληαη.  

Δπηπξνζζέησο, θάπνηα δεχγε αλαπεξηψλ, παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεχγνο ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία- κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο εθηφο απφ ηελ 18, ε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηελ θψθσζε ζε φιεο 

ηηο εξσηήζεηο εθηφο απφ ηελ 17, ε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία κε ηελ ηχθισζε παξνπζηάδεη 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη ηέινο ε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ, ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο εθηφο ηελ εξψηεζε 17. 

Αθφκα, ηα πξνβιήκαηα αθνήο κε ηελ θψθσζε θαη ηελ ρακειή φξαζε παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ελψ κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο 

άλσ άθξσλ, ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο εθηφο ηελ εξψηεζε 17. Ζ ρακειή φξαζε κε ηελ 

ηχθισζε παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ελψ κε ηελ 

κε ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ, ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο εθηφο ηελ 13 θαη 17. 

Σέινο, αλάκεζα ζε θάπνηεο αλαπεξίεο δελ βξέζεθε πνηέ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε θακία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα δεπγάξηα 

αλαπεξηψλ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία- πξνβιήκαηα αθνήο θαη ήπηα λνεηηθή αλαπεξία- 

ρακειή φξαζε δελ παξαηεξήζεθε ζε θακία εξψηεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Αθφκα, ζηνλ ζπλδπαζκφ αλαπεξηψλ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία θαη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο 

θάησ άθξσλ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηάθνξα ζε θακία εξψηεζε εθηφο απφ ηελ 

14 θαη 16. Δπηπιένλ, ζηα δεπγάξηα κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία -θψθσζε θαη κέηξηα λνεηηθή 

αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηάθνξα ζε θακία εξψηεζε, φπσο θαη ζηελ θψθσζε - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ. 

Σέινο, ζην δεχγνο αλαπεξηψλ ρακειή φξαζε- απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ δελ 

εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηάθνξα ζε θακία εξψηεζε εθηφο απφ ηελ εξψηεζε 16. 

Να επηζεκαλζεί φηη φπνπ εμεηάδεηαη ε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηα πξνβιήκαηα 

αθνήο κε ηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο είλαη μεθάζαξε ε πξνηίκεζε ησλ εξγνδνηψλ θαζψο ζε 

φιεο ηηο εξσηήζεηο εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο σο πξνο απηέο ηηο αλαπεξίεο. Απφ ηε  

άιιε ζε θακία εξψηεζε δελ θάλεθε λα πξνηηκνχλ ηελ ηχθισζε ή ηελ θψθσζε. 
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4.5 Ανάλυςη διακύμανςησ – Anova  

4.5.1. Ηλικία 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηαηηθήο δηαθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο, εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο 

ή Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA). Αξρηθά, έγηλε ζπγρψλεπζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 50-59 

θαη 60 θαη άλσ, θαζψο ζηελ δεχηεξε νκάδα αλήθαλ κφλν δχν άηνκα. Οπφηε, πξνέθπςαλ 

ηέζζεξηο ειηθηαθέο νκάδεο: 20-29 (41 άηνκα), 30-39 (15 άηνκα), 40-49 (8 άηνκα) θαη 50 

θαη άλσ (11 άηνκα). ηελ ζπλέρεηα, έγηλε εθαξκνγή ηεο Αλάιπζεο δηαθχκαλζεο γηα λα 

δνχκε αλ ε ειηθία ησλ εξγνδνηψλ επεξεάδεη ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Όζν αθνξά γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ηηο δηάθνξεο αλαπεξίεο, θαίλεηαη φηη 

εληνπίδεηαη ζε φιεο ηηο αλαπεξίεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, εθηφο απφ ηελ ρακειή 

φξαζε θαη ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. Πην αλαιπηηθά, ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία F (3,71)=4,279  p=,008 <0.05, κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία F (3,71)= 3,134 p=,031 

<0.05, πξνβιήκαηα αθνήο F (3,71)=4,349  p=,007 <0.05, θψθσζε F (3,71)= 5,690 p=,002 

<0.05, ηχθισζε F (3,71)= 4,918 p= ,004 <0.05, απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ F 

(3,71)=3,240  p=,027  <0.05. (βι. Πίλαθα 48). Άξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ειηθία 

επεξεάδεη ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο γηα ηηο παξαπάλσ αλαπεξίεο (βι. Πίλαθα 50).  

Πίλαθαο 49  

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηήο «Ηιηθία» σο πξνο ηελ πξόζεζε ησλ 

εξγνδνηώλ πξόζιεςεο αηόκσλ κε αλαπεξία 
Θα ήκνπλ πξφζπκνο λα πξνζιάβσ έλα άηνκν κε 

_______ αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε κνπ. 
πρλόηεηα Μ.Ο. Σ.Α. 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 20-29 41 3,56 1,001 

30-39 15 3,80 1,082 

40-49 8 2,25 1,165 

50  θαη 

άλσ 

11 3,27 1,104 

ύλνιν 75 3,43 1,117 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 20-29 41 2,93 1,010 

30-39 15 3,07 1,033 

40-49 8 2,00 1,069 

50  θαη 

άλσ 

11 2,27 1,009 



134 
 

ύλνιν 75 2,76 1,063 

Πξνβιήκαηα αθνήο 20-29 41 3,63 1,067 

30-39 15 3,73 ,961 

40-49 8 2,38 1,302 

50  θαη 

άλσ 

11 3,00 ,775 

ύλνιν 75 3,43 1,105 

Κώθσζε 20-29 41 2,83 ,919 

30-39 15 3,33 ,724 

40-49 8 1,88 1,126 

50  θαη 

άλσ 

11 2,27 ,905 

ύλνιν 75 2,75 ,988 

Σύθισζε 20-29 41 2,41 ,865 

30-39 15 2,87 ,990 

40-49 8 1,63 ,744 

50  θαη 

άλσ 

11 1,82 ,874 

ύλνιν 75 2,33 ,949 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ άθξσλ 20-29 41 2,73 1,073 

30-39 15 3,40 1,242 

40-49 8 2,25 1,282 

50  θαη 

άλσ 

11 2,18 ,874 

ύλνιν 75 2,73 1,155 

ηελ ζπλέρεηα έγηλαλ θαη Post hoc Scheffe έιεγρνη γηα λα εληνπηζηεί ζε πνηα απφ 

ηηο ηέζζεξηο ειηθηαθέο νκάδεο ππάξρεη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ο post hoc 

Scheffe έιεγρνο έδεημε φηη ζηα δχν πξψηα ειηθηαθά γθξνππ, 20-29 εηψλ θαη 30-39 εηψλ 

παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν 

γθξνππ.  

Ο post hoc Scheffe έιεγρνο έδεημε φηη γηα ηελ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα ειηθηαθά γθξνππ, 20-29 εηψλ θαη 40-49 εηψλ 

θαζψο θαη 30-39 κε 40-49 εηψλ κε πςειφηεξν κέζν φξν ζηα λεφηεξα ειηθηαθά γθξνππ 

θάηη πνπ δείρλεη φηη εθδήισζαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Γηα ηα πξνβιήκαηα αθνήο βξέζεθε φηη ε νκάδα 40-49 δηαθέξεη κε ηα ειηθηαθά 

γθξνππ 20-29 θαη 30-39 φπνπ θαη εδψ ηα λεφηεξα άηνκα ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξε κέζε 

ηηκή. Σέινο, φζν αθνξά ηελ θψθσζε αιιά θαη ηελ ηχθισζε, ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 30-39 κε 40-49 θαη 50 θαη άλσ φπνπ θαη ζε 
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απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα άηνκα ειηθίαο 30-39 θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά 

πξνζθείκελνη ζηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία.  

4.5.2. Μορφωτικό επίπεδο 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηαηηθήο δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο ή Αλάιπζε 

Γηαζπνξάο (ANOVA). Αξρηθά, έγηλε ζπγρψλεπζε ησλ γθξνππ ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε 

θαηαλνκή. Οπφηε, απφ ηελ ζπγρψλεπζε πξνέθπςαλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ (16 άηνκα), Απφθνηηνο ΗΔΚ, ΑΔΗ-ΑΣΔΗ (40 άηνκα), Κάηνρνο 

Μεηαπηπρηαθνχ-Γηδαθηνξηθνχ (17 άηνκα) θαη Άιιεο πνπδέο (2 άηνκα). ηελ ζπλέρεηα, 

έγηλε εθαξκνγή ηεο Αλάιπζεο δηαθχκαλζεο γηα λα δνχκε αλ ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ 

εξγνδνηψλ επεξεάδεη ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο έβγαιαλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θακία 

απφ ηηο αλαπεξίεο, αθνχ ην p> 0,05 ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Οπφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ε ειηθία ζηελ έξεπλα καο δελ δείρλεη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε 

πξφζιεςεο ησλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

4.5.3. Περιοχή ςτην οποία βρίςκεται η επιχείρηςη 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ε πξφζεζε ησλ εξγνδνηψλ επεξεάδεηαη απφ κηα αθφκε 

παξάκεηξν, ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, εθαξκφζηεθε θαη πάιη ε 

Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο ή Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA). Ζ αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε καο δείρλεη φηη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε επεξεάδεη ηελ 

πξφζεζε ησλ εξγνδνηψλ γηα πξφζιεςε ζε θάπνηεο απφ ηηο ππάξρνπζεο αλαπεξίεο. Ζ 

πξφζιεςε κε βάζε ηελ πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη γηα ηα άηνκα κε ηχθισζε F 

(2,72)= 3,828  p=,026 <0.05 θαη γηα ηελ απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ F (2,72)= 

4,164  p=,019 <0.05. (βι. Πίλαθα 51). Άξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πεξηνρή πνπ 
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βξίζθεηαη ε επηρείξεζε επεξεάδεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο γηα ηηο 

παξαπάλσ αλαπεξίεο.  

Πίλαθαο 50  

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηήο «Πεξηνρή επηρείξεζεο» σο πξνο ηελ πξόζεζε 

ησλ εξγνδνηώλ πξόζιεςεο αηόκσλ κε αλαπεξία 

 
Θα ήκνπλ πξφζπκνο λα πξνζιάβσ έλα άηνκν κε _______ 

αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε κνπ 
πρλόηεηα Μ.Ο. Σ.Α. 

Σύθισζε Αζηηθή πεξηνρή 17 2,76 1,091 

Ζκηαζηηθή πεξηνρή 30 2,40 ,814 

Αγξνηηθή πεξηνρή 28 2,00 ,903 

ύλνιν 75 2,33 ,949 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

Αζηηθή πεξηνρή 17 3.29 1,213 

Ζκηαζηηθή πεξηνρή 30 2.80 1,095 

Αγξνηηθή πεξηνρή 28 2.32 1.056 

ύλνιν 75 2,73 1,155 

    

ηελ ζπλέρεηα έγηλαλ θαη Post hoc Scheffe έιεγρνη γηα λα εληνπηζηεί ζε πνηα απφ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο ππάξρεη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ο post hoc Scheffe έιεγρνο έδεημε 

πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αζηηθήο πεξηνρήο θαη ηεο αγξνηηθήο. Ο 

post hoc Scheffe έιεγρνο έδεημε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αζηηθήο 

πεξηνρήο θαη ηεο αγξνηηθήο θαη ζηηο δχν αλαπεξίεο κε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή ζηελ αζηηθή 

πεξηνρή. Οπφηε νη εξγνδφηεο ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξε άπνςε σο πξνο ηελ πξφζιεςε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία. 

 

4.5.4. Μέγεθοσ επιχείρηςησ 

Πξνζπαζψληαο λα ειέγμνπκε αλ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ 

πξφζεζε ησλ εξγνδνηψλ λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία, εθαξκφζηεθε ε 

Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο ή Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA). Αξρηθά, έγηλε θαη ζ’ απηή ηελ 

κεηαβιεηή ζπγρψλεπζε ησλ γθξνππ ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε θαηαλνκή. Οπφηε, απφ ηελ 

ζπγρψλεπζε πξνέθπςαλ ηξεηο θαηεγνξίεο σο πξνο ηα άηνκα πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε: 

0-5 (42 άηνκα), 6-10 (20 άηνκα), 11 θαη άλσ (13 άηνκα). ηελ ζπλέρεηα, έγηλε εθαξκνγή 
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ηεο Αλάιπζεο δηαθχκαλζεο γηα λα δνχκε αλ ηειηθά ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη 

ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο έβγαιαλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θακία απφ ηηο 

αλαπεξίεο, αθνχ ην p> 0,05 ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Οπφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

κέγεζνο επηρείξεζεο ζηελ έξεπλα καο, δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο 

ησλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα – Πεξηνξηζκνί – Μειινληηθέο πξνηάζεηο -Πηζαλέο 

πεξηνρέο αμηνπνίεζεο – Πξνηάζεηο 

 

5.1.  πδήηεζε 

 Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ ζηάζεσλ ησλ Διιήλσλ 

εξγνδνηψλ, ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ επηρείξεζε ηνπο θαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζπιιέρζεθαλ νη απαληήζεηο απφ 75 

εξγνδφηεο, θπξίσο απφ ηνλ Ννκφ Καβάιαο. Με γλψκνλα ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα, εμάγνληαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη δηαπηζηψζεηο, ελψ 

παξάιιεια δηακνξθψλνληαη θαη νη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. 

Αξρηθά, λα επηζεκαλζεί φηη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψλνπκε φηη νη εξγνδφηεο βιέπνπλ ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, σο επί ησλ πιείζησλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ 

πνπ επηθξαηνχλ. Γεληθφηεξα ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα επξήκαηα 

αξθεηψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θξαγκνχο 

ζηελ απαζρφιεζε είλαη ε ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ε 

νπνία ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ πξφζιεςε ηέηνησλ αηφκσλ. Παξφιν πνπ πνιιά άιια 
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ζεκαληηθά εκπφδηα εκπνδίδνπλ ηελ απαζρφιεζε, νη ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ εμαθνινπζνχλ 

λα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ πιήξε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο (Chi & Qu, 2003; Copeland et al., 2010). Φαίλεηαη φηη νη εξγνδφηεο 

εθθξάδνπλ κηα γεληθφηεξε απξνζπκία ζηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία (Fraser 

et al., 2010), ε νπνία ηνπο θαζηζηά ζπγθξαηεκέλνπο ζην ελδερφκελν πξφζιεςεο (Cimera, 

2006), γη’ απηφ θαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο φζν αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη 

αξθεηά ρακειά ηφζν ζην εμσηεξηθφ (Bureau of Labor Statistics, 2018; Eurostat, 2015), 

φζν θαη ζηελ ρψξα καο (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή [ΔΛ.ΣΑΣ], 2003). Ζ ηδέα ησλ 

«ηδαληθψλ» ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο νη εξγνδφηεο, πεξηνξίδεη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία (Zappella, 2015), ηα νπνία εγθισβίδνληαη ζηα ζηεξεφηππα θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηηγκαηηζκφ θαη έηζη παξεκπνδίδεηαη ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλέιημε (Perkins-Dock et al., 2015; Ali et al., 2011). 

Έλαο αθφκα βαζηθφο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη απνηέιεζε έλα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, είλαη αλ 

ν ηχπνο ηεο αλαπεξίαο επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ηελ έξεπλα 

καο , απνδείρζεθε φηη ν ηχπνο ηεο αλαπεξίαο επεξεάδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εξγνδνηψλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ πξφζεζε ηνπο λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλαπεξίαο θαη κε απηή ηελ άπνςε ζπκθσλνχλ πάξα πνιιέο έξεπλεο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο (Kocman et al., 2018; Papakonstantinou, 2018; Heera, 2016; Nota et al., 

2014; Ju et al., 2013; Biggs et al., 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα καο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, θπξίσο 

ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ, θαζψο θαη ηηο αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

ζηνλ πην ήπην βαζκφ (πξνβιήκαηα αθνήο, ρακειή φξαζε). Αληηζέησο, πςειά πνζνζηά 

αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ζπγθεληξψλνπλ νη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο κε πην ζνβαξφ βαζκφ, 

φπσο είλαη ε θψθσζε θαη ε ηχθισζε θαζψο θαη ε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία. Οη αλαπεξίεο 
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απηέο ζπγθέληξσζαλ ρακειά πνζνζηά πξνηίκεζεο ζε πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη εθηφο απφ ηνλ ηχπν ηεο αλαπεξίαο, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζεο ησλ ζηάζεσλ δηαδξακαηίδεη θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο 

αλαπεξίαο θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Stone θαη Colella (1996), φζν πην ζνβαξή είλαη κηα 

αλαπεξία ελφο ππνςήθηνπ ππαιιήινπ ηφζν ιηγφηεξν ηθαλφο γηα εξγαζία ζεσξείηαη απφ 

ηνπο εξγνδφηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλαδέιθνπο ρσξίο αλαπεξία. Με ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο, φζν αθνξά ηνλ ηχπν ηεο αλαπεξίαο, θάπνηεο απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ θαη θάπνηεο έξρνληαη ζε αληίζεζε. Κάπνηνη εξεπλεηέο 

θαηαηάζζνπλ αλάκεζα ζηηο αλαπεξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν θφβν ζηνπο 

εξγνδφηεο ηελ ηχθισζε (Heera, 2016· Inglis, 2005· Unger, 2002· Gilbride, Stensrud, 

Ehlers, Evans, & Peterson, 2000), γεγνλφο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ παξνχζα έξεπλα αιιά θαη 

ηελ λνεηηθή αλαπεξία, ηελ νπνία ηαπηίδνπλ κε έιιεηςε απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θφβν ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο, εχξεκα πνπ δελ επηβεβαηψζεθε ζηελ έξεπλα καο. Αθφκα, ζχκθσλα κε 

ηνλ Kocman (2018) θαη άιιεο έξεπλεο (Nota et al., 2014; Zissi et al., 2007), ε απαζρφιεζε 

αηφκσλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί πην ζεηηθέο 

αληηδξάζεηο, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπ δείγκαηνο καο, θαζψο 

φπσο ππνζηεξίδεη ζηελ έξεπλα ηνπ, νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ πην άλεηα κε ηνπο 

αλζξψπνπο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Αληίζεηα ζ’ απηά ηα 

επξήκαηα έξρεηαη ε έξεπλα ηεο Heera (2016) ε νπνία αλαθέξεη φηη νη εξγαδφκελνη κε 

ζσκαηηθή βιάβε είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί γηα εξγαζία. Σέινο, αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη εξγνδφηεο εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζε εξγαδφκελνπο κε 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο (Ju et al., 2013; Nota et al., 2014; Papakonstantinou, 2018; 

Staniland, 2011). Απηέο νη έξεπλεο, ζπκθσλνχλ θαη δηαθσλνχλ ζπγρξφλσο κε ηελ έξεπλα 

καο θαζψο ην δείγκα καο εθθξάδεη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο ζηελ πην ήπηα κνξθή ηνπο (πξνβιήκαηα αθνήο, ρακειή φξαζε) αιιά 
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ηαπηφρξνλα εθθξάδεη αξλεηηθφηεξεο απφςεηο γηα ηηο αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο ζε πην 

ζνβαξφ βαζκφ, φπσο είλαη ε θψθσζε θαη ε ηχθισζε. 

Έλαο αθφκα θαηαιπηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξφζεζε ησλ εξγνδνηψλ 

γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, είλαη ε χπαξμε πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε ηέηνηα 

άηνκα. Γεληθφηεξα, νη εξγνδφηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο, 

θαίλεηαη λα έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία πεξηζζφηεξν κε άηνκα κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία θαη πξνβιήκαηα αθνήο, θαη ιηγφηεξεο ζπλαλαζηξνθέο κε άηνκα κε θψθσζε 

ηχθισζε θαη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ. Όπσο έδεημε ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνεγήζεθε, ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε ζηελ χπαξμε ηεο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ησλ εξγνδνηψλ θαη ζηελ πξφζεζε ηνπο γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε 

αλαπεξία, θπξίσο ησλ εξγνδνηψλ πνπ είραλ πξνεγνχκελε επαθή κε άηνκα κε ήπηα θαη 

κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, κε θψθσζε, ηχθισζε θαη ηέινο κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ 

άθξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξγνδφηεο πνπ γλσξίδνπλ άηνκα κε αλαπεξία ή είραλ θάπνην 

ηέηνην ππάιιειν ζην παξειζφλ, θαίλνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί ζηελ πξφζιεςε ηέηνησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ινηπφλ, ζπκθσλνχλ κε αξθεηέο έξεπλεο, νη 

νπνίεο αλαδεηθλχνπλ φηη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ εξγνδνηψλ ζπλδέεηαη κε πην ζεηηθέο 

αληηιήςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε (McDonnall & 

Crudden, 2018; Scott et al., 2017; Ellenkamp et al., 2016). Αθφκα, φζνη έρνπλ εξγαζηεί 

ζην παξειζφλ κε άηνκα κε αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο αλεζπρίεο φζν αθνξά ηα 

πξνζφληα ηνπο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (Houtenville & Kalargyrou, 2015) θαη ηνπο 

ζεσξνχλ κηα νκάδα κε κεγάιε παξαγσγηθφηεηα (Copeland et al., 2010). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ππάξρνπλ θαη έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ηνπο εξγνδφηε κε άηνκα κε αλαπεξία δελ ζρεηίδεηαη κε ζεηηθή ζηάζε γηα 

πξφζιεςε (Zappella, 2015; Nota et al., 2014). Απηνί νη εξγνδφηεο εθθξάδνπλ αλαζθάιεηα 
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θαη θφβν γη’ απηφ θαη δελ παξνπζηάδνληαη πνιχ ζεηηθνί ζην ελδερφκελν ηεο πξφζιεςεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία (Unger, 2002). 

Δπηπξνζζέησο, ε εξγαζία δηεξεπλά έλαλ αθφκα πνιχ δηακνξθσηηθφ παξάγνληα ησλ 

ζηάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, ν νπνίνο είλαη ν θφβνο γηα ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απαζρφιεζε θάπνηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. Ζ αλεζπρία ζρεηηθά κε ην δπλεηηθφ θφζηνο 

ηεο απαζρφιεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξία είλαη έλαο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πξφζεζε γηα πξφζιεςε (Kaye et al., 2011).  Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, ν θφβνο ησλ εξγνδνηψλ είλαη αξθεηά 

κεγάινο φζν αθνξά ηελ δηάζηαζε ηνπ θφζηνπο, θαζψο πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξγνδφηεο 

ήηαλ αξλεηηθνί ζην ελδερφκελν ηεο πξφζιεςεο εμαηηίαο απηνχ ηνπ παξάγνληα. Απηή ε 

δηαπίζησζε βξίζθεηαη ζχκθσλε θαη κε άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηελ 

απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε κία επηρείξεζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα αθνινπζήζεη 

νηθνλνκηθή δεκίσζε (Heera, 2016; Mendelsohn, 2015; Gustafsson et al., 2014),  γη’ απηφ 

θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εμεηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο 

πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε νπνηνπδήπνηε εξγαδνκέλνπ κε αλαπεξία (Cimera, 2006). Πνιινί 

εξγνδφηεο αθφκα, δελ αλαθέξνπλ κφλν ην πηζαλφ θφζηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο 

πξνζαξκνγέο, αιιά ηελ δηθή ηνπο έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζαξκνγέο απηέο θαη 

ην πξνζδνθψκελν θφζηνο (McDonnall et al., 2014). Ωζηφζν, θάηη ηέηνην δελ βξέζεθε λα 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ζε θάπνηεο κειέηεο (Kocman et al., 2018; Dixon et al., 2003), 

θαζψο  ππάξρνπλ θαη εξγνδφηεο, νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε πξνζαξκνγέο 

κέζα ζε έλα ινγηθφ βαζκφ θαη θφζηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απαζρφιεζεο γηα 

εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα (Huang & Chen, 2015).   

Έλα αθφκε εκπφδην ζηελ πηζαλφηεηα πξφζιεςεο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, ην 

νπνίν είλαη άμην ζρνιηαζκνχ, είλαη απηφ ηεο έιιεηςεο δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Πνιινί εξγνδφηεο, φηαλ ζθέθηνληαη ηελ αλαπεξία, θαληάδνληαη πξφζσπα ησλ 
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νπνίσλ ε αλαπεξία έρεη επίζεο απνκαθξχλεη θάζε ηθαλφηεηα, επηζπκία θαη θίλεηξν θαη 

ππνζέηνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ είλαη ηθαλά (Ferrucci, 2014). Έηζη, απνθιείνπλ 

ηα άηνκα κε αλαπεξία απφ ην  εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ πηζηεχνληαο φηη νη εξγαδφκελνη κε 

αλαπεξία ελδέρεηαη λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα φπσο νη άιινη εξγαδφκελνη 

(Breen et al., 2018; Simonsen et al., 2015; Ju et al., 2013; Kaye et al., 2011). Οη παξαπάλσ 

απφςεηο ζπκπίπηνπλ κε ηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα, 

θαίλεηαη φηη ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ ππάξρεη έλαο ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο 

αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ωζηφζν, πεξηζζφηεξνο 

πξνβιεκαηηζκφο φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε, αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία, κε πξνβιήκαηα αθνήο, κε ρακειή φξαζε θαη κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ 

άθξσλ. Οη εξγνδφηεο έρνπλ δηακνξθψζεη αξλεηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη φζν αθνξά ηελ δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, φπσο είλαη δηάθνξα νλφκαηα, αξηζκνί πηζησηηθψλ 

θαζηψλ θαη δηεπζχλζεηο (Biggs et al., 2010). Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία, παξ’ φια απηά, ζε 

θάπνην βαζκφ, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη εξγνδφηεο νη νπνίνη θαίλνληαη πξφζπκνη λα 

ζπζηάζνπλ ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο ή ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε αληάιιαγκα γηα 

έλαλ αμηφπηζην ππάιιειν (Unger, 2002). 

Μία απφ ηηο θχξηεο αλεζπρίεο ησλ εξγνδνηψλ, είλαη κήπσο νη εξγαδφκελνη κε 

αλαπεξία ππνζηνχλ θάπνην εξγαηηθφ αηχρεκα ή ηξαπκαηηζκφ ελ ψξα εξγαζίαο (Ellenkamp 

et al., 2016; Ju et al., 2013; Biggs et al., 2010). Οη απφςεηο απηέο αληαλαθιψληαη θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, θαζψο νη εξγνδφηεο δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη απφ απηφ ην δήηεκα, αθνχ 

νη απαληήζεηο ηνπο φζν αθνξά ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθέο απφ ζεηηθέο. Ο θφβνο απηφο εληνπίδεηαη ηφζν ζηελ εθηέιεζε απιψλ 

θαζεκεξηλψλ δηεξγαζηψλ, φζν θαη πην ζχλζεησλ θαζεθφλησλ, φπσο είλαη ν ρεηξηζκφο 
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επηθίλδπλσλ εξγαιείσλ ή αθφκα θαη ελφςεη θάπνηνπ έθηαθηνπ θηλδχλνπ, φπσο είλαη έλαο 

ζεηζκφο ή κηα ππξθαγηά. (Wolffe & Candela, 2002). 

Δπηπιένλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί, αλ ε χπαξμε θαηάιιεισλ, γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία, ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε είλαη απνηξεπηηθφο παξάγνληαο 

πξφζιεςεο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, γηα ηνπο εξγνδφηεο ηνπο δείγκαηνο καο. Οη 

απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα θαίλνληαη αξθεηά κνηξαζκέλεο 

αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο, νπφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα μεθάζαξε 

εηθφλα. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε, φηη έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο δελ απνηειεί 

εκπφδην, σο πξνο ηελ πξφζιεςε θάπνηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, γηα ηνπο εξγνδφηεο ηεο 

έξεπλαο καο. Αληηζέησο, ζε άιιεο έξεπλεο, ζηηο απφςεηο ησλ εξγνδνηψλ θπξηαξρεί ην 

θαηλφκελν ησλ ρακειψλ πξνζδνθηψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνπο εξγνδφηεο ζηελ άπνςε φηη 

δελ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία (Zappella, 2015). 

Δμαηηίαο ησλ παξαλνήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, πνιινί 

εξγνδφηεο θαίλνληαη δηζηαθηηθνί ζην λα πξνζιάβνπλ ηέηνην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Perkins-

Dock et al., 2015). πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ Dixon θ. α. (2003), ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ δελ κπνξεί λα εθηειείηαη 

απνηειεζκαηηθά απφ εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξίεο. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θαη επξήκαηα πνπ 

απνθαιχπηνπλ φηη νη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία είλαη ηφζν παξαγσγηθνί φζν θαη νη 

ζπλάδειθνη ηνπο ρσξίο αλαπεξία (Scott et al., 2017).  

Ζ έξεπλα παξνπζηάδεη επίζεο, ζεκαληηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ηoλ επηπιένλ απαξαίηεην ρξφλν θαη πξνζπάζεηα, πνπ απαηηείηαη απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνπο επφπηεο, ψζηε λα βνεζήζνπλ έλαλ εξγαδφκελν κε αλαπεξία. 

Δθηφο απφ ηηο άκεζεο δαπάλεο, θφζηνο πξνζαξκνγψλ, αζθαιηζηηθέο δαπάλεο θ.α., νη 

εξγνδφηεο αλεζπρνχλ εμίζνπ θαη γηα ηηο έκκεζεο δαπάλεο, φπσο είλαη ν επηπιένλ ρξφλνο 

γηα επίβιεςε (Kaye et al., 2011). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 
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πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη έλαο εξγαδφκελνο κε αλαπεξία, 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ βνήζεηα θαη επίβιεςε, γεγνλφο πνπ αλαζηέιιεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη δεκηνπξγεί θάπνηα πξνβιήκαηα. Γη’ απηφ ην ιφγν, παξαηεξνχκε 

κεγάιε δηζηαθηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ σο πξνο ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ππφ απηφ ην πξίζκα. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη θπξίσο ν θφβνο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απηφο πνπ πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα πςειφηεξε 

επίβιεςε (Papakonstantinou, 2018; Scott et al., 2017; Bara, 2015; Erickson et al., 2014; 

Biggs et al., 2010; Chi & Qu, 2003). 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ νη εξγνδφηεο ιακβάλνπλ ππφςε θαη επεξεάδεη θαηά 

πνιχ ηελ πξφζεζε ηνπο γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, είλαη απηφο ηεο έιιεηςεο 

απαξαίηεησλ γλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη νη γλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ, 

αλά ηνλ θφζκν, ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

ειιηπείο θαη πνιιέο θνξέο είλαη απφξξνηα δηαθφξσλ παξαλνήζεσλ, ιάζνο ζηεξενηχπσλ 

θαη αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο (Michna et al., 2017; Ali et al., 2011). Μάιηζηα, πνιινί 

εξγνδφηεο παξαδέρνληαη φηη έρνπλ κηα ζηνηρεηψδε κφλν γλψζε ζρεηηθά κε ηηο αλαπεξίεο 

γεληθφηεξα (Butterworth & Pitt-Catsouphes, 1995). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, έξρνληαη ζε απφιπηε ηαχηηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, θαζψο ηα πνζνζηά 

ησλ απαληήζεσλ δειψλνπλ φηη νη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη δελ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, 

γη’ απηφ θαη ηα πνζνζηά ησλ αξλεηηθψλ πξνζέζεσλ φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε εμαηηίαο 

απηήο ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ, βξίζθνληαη σο επί ησλ πιείζησλ πάλσ απφ 50 %. Ζ έιιεηςε 

γλψζεσλ απαληάηαη, ηφζν ζηελ άγλνηα αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, φζν ζηελ άγλνηα ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ (Kaye et al., 2011), αιιά 

θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηέηνηα άηνκα (Zappella, 2015). Οη 
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εξγνδφηεο πνιιέο θνξέο δελ γλσξίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα κπνξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά (McDonnall & Crudden, 2018), θαζψο θαη πην πξαθηηθά ζέκαηα φπσο 

είλαη ηα αξκφδηα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο, άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία 

ή αθφκα θαη ην χςνο ηνπ επηζπκεηνχ κηζζνχ πνπ πξέπεη λα δψζνπλ (Kang, 2013). Απηή 

ινηπφλ ε γεληθφηεξε άγλνηα γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο αλαπεξίαο, θνβίδεη ηνπο εξγνδφηεο 

θαη ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο.  

Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θφβνπο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη φηαλ ν ππάιιεινο κε αλαπεξία δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο θαη ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ηνλ απνιχζεη. Τπάξρεη κηα παξαλφεζε 

φηη είλαη δχζθνιν λα απνιπζεί θάπνην άηνκν κε αλαπεξία αλ ν εξγαδφκελνο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία πξνζιήθζεθε (Kocman et al., 

2018; Peck & Kirkbride, 2001).   πκπιεξσκαηηθά, ν θφβνο γηα λνκηθέο αγσγέο θαη 

παξαπφλα θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξφζιεςε εμ αξρήο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία (Heera, 

2016; Kaye et al., 2011; Vornholt et al., 2013), θαζψο πνιινί ζεσξνχλ φηη ε θπβέξλεζε 

δελ ππνζηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θξνληίδεη  κφλν γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία (Kang, 2013). Πηζηή ζε απηέο ηηο απφςεηο, βξίζθεηαη θαη ε 

έξεπλα καο, θαζψο νη εξγνδφηεο θαίλεηαη λα απαζρνινχληαη απφ απηφ ην δήηεκα, γη’ απηφ 

θαη νη απαληήζεηο ηνπο φζν αθνξά ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο ππφ απηφ ην πξίζκα 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο απφ ζεηηθέο. Μάιηζηα, ηα πνζνζηά ζρεδφλ ζε φια 

ηα είδε αλαπεξίαο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξα, μεπεξλνχλ ην 65% φζν αθνξά ηηο αξλεηηθέο 

ζηάζεηο. 

Όζν αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε χπαξμε θάπνηνπ θηλήηξνπ απφ ην θξάηνο, 

φπσο κία επηδφηεζε ή θάπνηεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο, ζα σζνχζε ηνπο εξγνδφηεο ζην λα 

πξνζιάβνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο έλα άηνκν κε αλαπεξία, ηα πνζνζηά ζε φιεο ηηο 
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πεξηπηψζεηο είλαη αξθεηά θνληά, νπφηε είλαη δχζθνιν λα εμαρζεί θάπνην αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα. Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη εξγνδφηεο θνβνχληαη ηελ πξφζιεςε αηφκσλ 

κε αλαπεξία γεληθφηεξα (Chi & Qu, 2003; Cimera, 2006) θαη ππάξρεη κηα ζπλνιηθή 

απξνζπκία φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή πξφζιεςε ηνπο (Fraser et al., 2010). Ωζηφζν 

ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ εληνπίδνπλ θαη πιενλεθηήκαηα κέζα απφ ηελ απαζρφιεζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Κάπνηνη εξγνδφηεο αλαγλσξίδνπλ ην πιενλέθηεκα ησλ θνξνινγηθψλ 

ειαθξχλζεσλ (Chi & Qu, 2003), θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ή θνξναπαιιαγψλ, θαη κπνξνχλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν θξάηνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2019). Έρνπλ δηακνξθσζεί,  

φπσο θαίλεηαη, δηάθνξεο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο θαζψο θάπνηνη εξγνδφηεο ζεσξνχλ ηελ 

πξφζιεςε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία βάξνο, ελψ γηα άιινπο απνηεινχλ κηα επθαηξία γηα 

ηελ επηρείξεζε ηνπο (Zappella, 2015).  

Δπηπιένλ, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα ζρνιηαζηνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

ζρεηηθά κε ηα πηζαλά επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα θαη θαηά πφζν επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε 

ηνπο γηα πξφζιεςε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ζπγθξηζνχλ κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα άιισο 

εξεπλψλ, θαζψο ην θνκκάηη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαζίζηαηαη  δσηηθήο 

ζεκαζίαο κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ζηελ έξεπλα 

καο, κειεηήζεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο; επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα αλάκεζα 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα 

αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ηνπο πειάηεο.  

ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά κε ηα πξνζδνθψκελα 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε 

αλαπεξία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, παξαηεξνχκε φηη νη εξγνδφηεο σο επί ησλ πιείζησλ 

πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ππάξμνπλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο 
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κε αλαπεξία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Απηή ε παξαδνρή εληνπίδεηαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηα άηνκα έρνπλ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, πξνβιήκαηα αθνήο, ρακειά φξαζε θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ θαη θάησ άθξσλ φπνπ ηα πνζνζηά 

είλαη πνιχ πςειά θαη μεπεξλάλε ην 70%. ε αληίζεζε κε απηά ηα επξήκαηα, έξρνληαη 

έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο κε 

αλαπεξία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηα ίδηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ θχζε ηεο αλαπεξίαο, ε νπνία έρεη ηελ πην 

ηζρπξή επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ απηψλ (Vornholt et al., 2013). Ωζηφζν, 

θάπνηεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαη  ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπλάδειθνη 

δηαηεξνχλ κηα επλντθή ζηάζε σο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία ηα νπνία ζεσξνχλ 

ζπκπαζεηηθά θαη αμηφινγα (Zissi et al., 2007). 

Όζν αθνξά κε ηα πξνζδνθψκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, 

παξαηεξνχκε φηη νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ φηη θάηη ηέηνην δελ απνηειεί κεγάιν θίλδπλν θαη 

δελ ηνπο επεξεάδεη ζηελ πξφζεζε ηνπο λα πξνζιάβνπλ θάπνην άηνκν κε αλαπεξία. 

Γεληθφηεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπεξίεο κε ηηο νπνίεο αζρνιεζήθακε, ηα πνζνζηά πνπ 

αξλνχληαη ηελ χπαξμε επηθνηλσληαθψλ πξνβιεκάησλ είλαη αξθεηά πςειά. Μάιηζηα, ζηα 

άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ θαη θάησ άθξσλ ηα πνζνζηά απηά μεπεξλνχλ ην 

80%. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη θάπνηα ήδε αλαπεξίαο, φπσο ε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη 

ε θψθσζε, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνπο εξγνδφηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά. Βιέπνπκε φηη ζ’ 

απηή ηελ δηάζηαζε ηα απνηειέζκαηα καο ζπγθιίλνπλ κε ηελ έξεπλα ησλ Stone θαη Colella 

(1996) νη νπνίνη εληφπηζαλ φηη θάπνηα είδε αλαπεξίαο παξεκπνδίδνπλ ηε ξνή ηεο 

επηθνηλσλίαο ή πξνθαινχλ έληαζε θαη αβεβαηφηεηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ ίδηα ηελ πξφζιεςε. Παξ’ φια απηά ηα απνηειέζκαηα γεληθφηεξα 
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δείρλνπλ κηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε άιιεο έξεπλεο, θαηά ηηο νπνίεο νη εξγνδφηεο 

θαίλεηαη λα βαζίδνληαη ζηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία κε απνηέιεζκα λα κελ πξνρσξνχλ ζε πξφζιεςε (Perkins-

Dock et al., 2015; Vornholt et al., 2013). Γεληθά, νη δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία απνηειεί 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα φζν αθνξά ηηο πξνζιήςεηο αηφκσλ κε 

αλαπεξία (Fraser et al., 2010) θαη επεξεάδεη ηνπο εξγνδφηεο ζην λα πξνρσξήζνπλ ζε 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Ο θφβνο ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ 

είλαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ επεξεάδεη 

άκεζα θαη ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ  κε αλαπεξία (Heera, 2016). Παξαηεξνχκε 

ζηελ έξεπλα καο, φηη νη εξγνδφηεο γεληθφηεξα δελ ζεσξνχλ φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ηεξάζηηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, εηδηθά φζν αθνξά ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο 

άλσ θαη θάησ άθξσλ. Δληνχηνηο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξγνδνηψλ δηαθαίλεηαη φηη ε 

ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ηνπο θαζψο ζηηο πην ήπηεο εθθάλζεηο 

ηεο θάζε αλαπεξίαο θαίλνληαη πην αξλεηηθνί ζηα ελδερφκελα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα 

κε ηνπο πειάηεο ελψ ζηελ πην ζνβαξή ηνπο κνξθή θαίλνληαη λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν. 

Έηζη, θαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε θάπνηεο απφ ηηο έξεπλεο ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ (Houtenville & Kalargyrou, 2015; 

Siperstein et al., 2006).  

Δλ ζπλερεία, κέζσ ηεο έξεπλαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βξεζεί αλ ππάξρεη ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγνδνηψλ, θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε, πεξηνρή 

επηρείξεζεο, κέγεζνο επηρείξεζεο, θαη θαηά πφζν επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο λα 

πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία. Γεληθφηεξα ζηελ έξεπλα καο παξαηεξήζεθε φηη 
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νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ην θχιν θαη ειηθία ησλ εξγνδνηψλ θαη ε 

πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ εξγνδνηψλ ελψ άιια δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ ηηο επεξεάδνπλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ππφ ην πξίζκα ηνπ θχινπ, πνιιέο 

είλαη νη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην θχιν επεξεάδεη θαη δεκηνπξγεί πην ζεηηθέο ή πην 

αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη πξνο ηα άηνκα  κε αλαπεξία (Hemphill & Kulik, 2016). Μέζα 

απφ ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα καο, βξέζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ  θαη απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. Γειαδή ην θχιν ησλ εξγνδνηψλ επεξεάδεη ηελ πξφζεζε 

πξφζιεςεο αηφκσλ κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ θαη θάησ άθξσλ. Μάιηζηα, απφ ηνλ 

κέζν φξν πξνθχπηεη φηη νη γπλαίθεο είλαη πην ζεηηθέο απφ ηνπο άλδξεο ζηελ πξφζεζε 

πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο. Οη 

έξεπλεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην ζεηηθέο απφ ηνπο άληξεο φζν αθνξά 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη σο εξγνδφηεο ηείλνπλ λα έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο (Staniland, 2011·  Siperstein et al., 2006). Απηφ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Vornholt θ.α. (2013) γηαηί νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξε θνηλσληθή απφζηαζε απφ 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

δηθή καο, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ σο πξνο 

ην ελδερφκελν ηεο πξφζιεςεο (McDonnall & Crudden, 2018; Papakonstantinou & 

Papadopoulos, 2019), αιιά επηβεβαηψλνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο φηη ην γπλαηθείν θχιν 

ηείλεη λα δηακνξθψλεη ζεηηθφηεξεο απφςεηο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία γεληθφηεξα 

(McDonnall & Crudden, 2018).  

Αθφκα, κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο πξνθχπηεη θαη ζχλδεζε ηεο ειηθίαο ησλ εξγνδνηψλ 

κε ηελ πξφζεζε ηνπο λα πξνζιάβνπλ θάπνηνλ εξγαδφκελν κε αλαπεξία. Μέζα απφ ηελ 
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εθαξκνγή ειέγρσλ πξνέθπςε φηη εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φιεο ηηο 

εμεηαδφκελεο αλαπεξίεο εθηφο απφ ηα άηνκα κε ρακειή φξαζε θαη ηελ απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. Μάιηζηα απφ ηνλ post hoc έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη απηή ε 

δηαθνξά παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 20-29 εηψλ θαη 30-39 εηψλ. Απηά 

ηα επξήκαηα ηαηξηάδνπλ θαη κε αξθεηέο άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

λεφηεξνη εξγνδφηεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αηζζάλνληαη άλεηα θαη λα βιέπνπλ ζεηηθά 

θάπνην άηνκν κε αλαπεξία (Vornholt et al., 2013) θαη επίζεο είλαη πην πηζαλφ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε (Papakonstantinou & 

Papadopoulos, 2019).  

Όζν αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγνδνηψλ, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δελ 

ππήξμε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, παξφιν πνπ ζε πνιιέο έξεπλεο 

ππνζηεξίδεηαη φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγνδνηψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο 

ηεο πξφζεζεο ηνπο λα πξνζιάβνπλ θάπνην άηνκν κε αλαπεξία (Papakonstantinou & 

Papadopoulos, 2019), θαζψο παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξα πην επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Heera, 2016). 

ηελ έξεπλα καο, παξφιν πνπ ππήξραλ αξθεηνί εξγνδφηεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ, αιιά θαη ρακειφηεξν, 

απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη ε άπνςε ηνπο γηα 

πξφζιεςε απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα. 

Μία αθφκα ζπζρέηηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, ήηαλ ην θαηά πφζν 

επεξεάδεη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ σο πξνο ηελ 

πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαλεξψλεη φηη ε 

πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε επεξεάδεη ηελ πξφζεζε ησλ εξγνδνηψλ γηα πξφζιεςε 

γηα θάπνηεο απφ ηηο ππάξρνπζεο αλαπεξίεο. Ζ πξφζιεςε κε βάζε ηελ πεξηνρή ηεο 

επηρείξεζεο επεξεάδεηαη γηα ηα άηνκα κε ηχθισζε θαη γηα ηα άηνκα κε απψιεηα 
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θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ. Απφ ηνλ post hoc έιεγρν θάλεθε φηη νη εξγνδφηεο ησλ νπνίσλ 

νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο είλαη πην ζεηηθνί απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ 

νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Απηφ κάιινλ πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη εξγνδφηεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα έξρνληαη ζε πεξηζζφηεξε επαθή κε 

άηνκα κε αλαπεξία θαη ίζσο ηνπο έρνπλ δεηήζεη θάπνηα ζέζε εξγαζίαο άηνκα κε αλαπεξία 

απ’ φηη ζηνπο εξγνδφηεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο γη΄ απηφ θαη παξνπζηάδνληαη πην 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ αλαπεξία γεληθφηεξα. Αθφκα, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ην λα έρεη 

θάπνηνο κηα αλαπεξία ζεσξείηαη αθφκα θαη ζήκεξα θαηαθξηηέν θαη δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξεο πξνθαηαιήςεηο απ’ φηη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Γπζηπρψο δελ βξέζεθαλ 

αλάινγεο έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν, νπφηε δελ ππάξρνπλ 

άιια βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα λα επηβεβαηψζνπλ ή λα δηαςεχζνπλ απηφ ην εχξεκα. 

Δπηπιένλ, κειεηήζεθε θαη ε παξάκεηξνο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξφζεζε ησλ εξγνδνηψλ λα πξνζιάβνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία. Πνιιέο έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο 

ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ, θαζψο νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ απφ ηηο 

κηθξφηεξεο λα θάλνπλ αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπο, πξνζιακβάλνληαο 

εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία (Dixon et al., 2003) αιιά θαη γεληθφηεξα είλαη πην πηζαλφ λα 

αλαθέξνπλ φηη αιιειεπηδξνχλ πην άλεηα κε ηέηνηα άηνκα (Staniland, 2011). Οη κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη γηα 

κηα πηζαλή νηθνλνκηθή δεκίσζε (Biggs et al., 2010), ελψ νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

έρνληαο απμεκέλνπο πφξνπο, παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε αλεζπρία γηα ηηο πξφζζεηεο 

δαπάλεο θαη επίζεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε (Scott et al., 2017). Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, έρνληαο έλα πην νηθείν ηξφπν ιεηηνπξγίαο, έρνπλ πην πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη έηζη ίζσο είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη κε ζέκαηα 
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αλαπεξίαο. Δπνκέλσο, ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη εθηηκνχλ 

πεξηζζφηεξν αμίεο φπσο είλαη ε αθνζίσζε θαη ε πίζηε παξά ε ζηείξα παξαγσγηθφηεηα 

(Gustafsson et al., 2014; Fraser et al., 2010). Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ εληφπηζαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θακία 

απφ ηηο αλαπεξίεο, νπφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην κέγεζνο επηρείξεζεο ζηελ έξεπλα 

απηή, δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο ησλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη θαη’ επέθηαζε δελ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ησλ παξαπάλσ 

εξεπλψλ. 

Σέινο, έγηλαλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 

ίδηεο ηηο αλαπεξίεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα, δηαθαίλεηαη φηη νη αλαπεξίεο νη νπνίεο είλαη 

ίδηνπ ηχπνπ αιιά ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζνβαξφηεηαο ζπλδένληαη άξξεθηα ζρεδφλ κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο αλ γηα παξάδεηγκα έλαο εξγνδφηεο πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη άηνκα κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία, ηφηε πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη θαη άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία. 

Ή αθφκα, αλ έλαο εξγνδφηεο ζεσξεί φηη δελ ζα πξνζιάκβαλε έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα 

αθνήο, ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ, ηφηε έρεη ηελ 

ίδηα άπνςε θαη γηα ηα άηνκα κε θψθσζε. Γεληθφηεξα, απηή ε ινγηθή ίζρπε ζε φια ηα 

δεπγάξηα αλαπεξηψλ εθηφο απφ ην δεπγάξη απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ, φπνπ ζε ηέζζεξηο εξσηήζεηο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ηνπο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εληχπσζε. Αθφκε, ζεκαληηθφ 

είλαη λα εηπσζεί φηη γηα ηα δεπγάξηα πξνβιήκαηα αθνήο- θψθσζε, πξνβιήκαηα αθνήο- 

ηχθισζε θαη ρακειή φξαζε- ηχθισζε, ππήξρε πάληα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 

φιεο ηηο εξσηήζεηο. Απηφ ην γεγνλφο πξνθαλψο νθείιεηαη ζην φηη φια ηα ζπγθεθξηκέλα 

δεχγε αλαπεξηψλ αλήθνπλ ζηηο αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, νπφηε νη ζηάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη είλαη παξφκνηεο. Αληηζέησο, γηα ηα δεπγάξηα, ήπηα λνεηηθή αλαπεξία- 

πξνβιήκαηα αθνήο θαη ήπηα λνεηηθή αλαπεξία- ρακειή φξαζε, κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία -
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θψθσζε θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία - απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη θψθσζε - 

απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ, δελ παξαηεξήζεθε ζε θακία εξψηεζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Απηή ε δηαπίζησζε ίζσο νθείιεηαη κάιινλ ζην φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπεξίεο κεηαμχ ηνπο δελ έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο θαζψο θάπνηεο είλαη αηζζεηεξηαθέο 

θάπνηεο θηλεηηθέο θαη άιιεο είλαη λνεηηθέο. 

5.2. πκπεξάζκαηα 

 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εξγνδνηψλ ηεο έξεπλαο, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα.  

Όζνλ αθνξά ην 1o δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα (Πνηα είλαη ε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ 

Διιήλσλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία;), ηα παξφληα 

επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζε αληίζηνηρν ζέκα. πγθεθξηκέλα, νη 

ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη θαηά θχξην ιφγν 

αξλεηηθέο. Οη εξγνδφηεο βιέπνπλ ην ελδερφκελν ηεο πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία, σο 

επί ησλ πιείζησλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά απηή ηελ απφθαζε. Έηζη, δηαηππψλεηαη ην 1ν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο: Οη 

εξγνδφηεο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα βιέπνπλ ην ελδερφκελν ηεο πξφζιεςεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία κε αξλεηηθφ ηξφπν. 

Αλαθνξηθά κε ην 2ν δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα (Αιιάδεη ε ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο αλαπεξίαο; Αλ λαη, πνηα αλαπεξία είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή απφ ηνπο 

Έιιελεο εξγνδφηεο;) εληνπίζηεθε φηη φλησο ην είδνο αλαπεξίαο επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ 

Διιήλσλ εξγνδνηψλ, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη νη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηηο θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο, θπξίσο ηα άηνκα κε απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ, θαζψο θαη ηηο 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο ζηνλ πην ήπην βαζκφ, φπσο είλαη ηα πξνβιήκαηα αθνήο θαη ε 
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ρακειή φξαζε. Δθηφο, ινηπφλ απφ ηνλ ηχπν ηεο αλαπεξίαο, βξέζεθε φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ δηαδξακαηίδεη θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο 

αλαπεξίαο.  Έηζη, δηαηππψλεηαη ην 2ν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο: Ζ ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην είδνο αιιά θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο. Οη πην 

«απνδεθηέο» αλαπεξίεο, απφ ηνπο Έιιελεο εξγνδφηεο, είλαη νη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

ζε πην ήπην βαζκφ θαζψο (πξνβιήκαηα αθνήο θαη ε ρακειή φξαζε) θαη ε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ην 3
ν
 δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα (Δπεξεάδνπλ ηελ άπνςε ησλ 

εξγνδνηψλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ε ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο 

ηνπο, ε πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ή άιινη παξάγνληεο;) ηα 

επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε θάπνηεο έξεπλεο ελψ δηαθσλνχλ κε θάπνηεο άιιεο. ρεηηθά κε ην 

θχιν ησλ εξγνδνηψλ, βξέζεθε φηη επεξεάδεη ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ θαη θάησ άθξσλ. Μάιηζηα, νη γπλαίθεο θαίλεηαη φηη είλαη πην ζεηηθέο, 

απφ ηνπο άλδξεο, ζηελ πξφζεζε πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξία, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο. Όζν αθνξά ηελ ειηθία ησλ εξγνδνηψλ, πξνθχπηεη 

φηη ππάξρεη ζχλδεζε κε ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο σο πξνο ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε ήπηα θαη 

κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, πξνβιήκαηα αθνήο, θψθσζε, ηχθισζε θαη απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη κάιηζηα νη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο 

είλαη αλάκεζα ζηηο νκάδεο 20-29 εηψλ θαη 30-39 εηψλ. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

εξγνδνηψλ, θάλεθε φηη δελ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζηελ έξεπλα καο, φπσο 

έγηλε ζε άιιεο έξεπλεο. Αθφκα, ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ησλ εξγνδνηψλ, 

θάλεθε λα επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ηνπο φζν αθνξά ηελ ηχθισζε θαη ηα άηνκα κε απψιεηα 

θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ θαη κάιηζηα νη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο ζε 

αζηηθή πεξηνρή θαίλνληαη πην ζεηηθνί ζηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ απηψλ. Σέινο, ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγνδνηψλ, ζε 
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αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαηππψλεηαη ην 3ν ζπκπέξαζκα ηεο 

έξεπλαο: Σν θχιν θαη ε ειηθία ησλ εξγνδνηψλ θαζψο θαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε 

επηρείξεζε ηνπο επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ εξγνδνηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε πξφζιεςεο 

αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο. Απφ ηελ άιιε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο απηέο. 

5.3.  Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Αξρηθά, 

έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο είλαη ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο κηθξφο αξηζκφο 

εξγνδνηψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δελ βνεζά ζην λα εμαρζνχλ έγθπξα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα γεληθεπζνχλ. Να ζεκεησζεί φηη έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ παξαιήθζεθε, θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

παξέδσζε δελ ήηαλ νινθιεξσκέλν. Αθφκα, ην δείγκα πεξηνξίζηεθε ζε εξγνδφηεο θαη 

δηαρεηξηζηέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλαλ λνκφ ηεο Διιάδαο, 

θπξίσο, θαη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη δπζθνιία ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα φιν 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαζψο ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαίλεηαη λα 

δηαθέξνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ ηνπνζεζηψλ.  

Έλαο αθφκε βαζηθφο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απφ ην δείγκα ησλ 

εξγνδνηψλ, κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο, είρε απαζρνιήζεη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

θάπνην άηνκν κε αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε ηνπ. Έηζη, έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγνδνηψλ, 

απάληεζε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο νη 

νπνίεο δελ ήηαλ βαζηζκέλεο ζε θάπνηα πξνεγνχκελε εκπεηξία. Γη’ απηφ θαιφ ζα ήηαλ λα 

ππήξρε κέζα ζην δείγκα έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξγνδνηψλ νη νπνίνη έρνπλ πξνζιάβεη 

θαη εξγαζηεί ζην παξειζφλ κε άηνκα κε αλαπεξία, ψζηε λα γίλνπλ πην αζθαιείο 

ζπζρεηίζεηο. Γεδνκέλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (ηνπηθνί 
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εξγνδφηεο κε κηθξέο επηρεηξήζεηο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε αλαπεξία), ηα 

απνηειέζκαηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ελδεηθηηθά ησλ ελδερφκελσλ ηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ εξγνδνηψλ θαη φρη γεληθεχζηκσλ γηα ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ησλ 

εξγνδνηψλ. Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη κηθξνχ κεγέζνπο απηφ- απαζρνινχκελεο 

επηρεηξήζεηο, είλαη πιένλ ην ηππηθφ πξφηππν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα, καο επηηξέπεη λα έρνπκε κηα κηθξή γελίθεπζε. 

Ζ κειέηε απηή δελ δχλαηαη λα απαληήζεη φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξία, αιιά επηρεηξεί λα 

αληηκεησπίζεη κεξηθέο απφ ηηο εξσηήζεηο θαη λα ζηαζεί σο ζεκέιην γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Παξά ινηπφλ, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

ε έξεπλα παξέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ φζν αθνξά ηελ 

πξφζιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα 

κειινληηθέο έξεπλεο.  

5.4. Μειινληηθέο πξνηάζεηο θαη πηζαλέο πεξηνρέο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο  

 Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηάζεσλ ησλ Διιήλσλ 

εξγνδνηψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε αηφκσλ  κε αλαπεξία. 

Μέζσ ηεο δηεξεχλεζεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο πξνθχπηνπλ θαη αξθεηέο πξνηάζεηο 

κειινληηθψλ εξεπλψλ πνπ λα άπηνπλ απηφ ην ζέκα αιιά θαη λα επεθηείλνληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ηεο γεληθφηεξεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία.  

Αξρηθά, πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο κε έλα κεγαιχηεξν δείγκα εξγνδνηψλ, 

απφ πεξηζζφηεξα κέξε ηεο Διιάδαο, ψζηε λα είλαη πην αζθαιή θαη γεληθεχζηκα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. Αθφκα, κέζα ζ’ απηφ ην δείγκα ζα ήηαλ πην απνδεθηφ 
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λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ ή έρνπλ απαζρνιήζεη ζην 

παξειζφλ άηνκα κε αλαπεξία, ψζηε λα γίλεη κηα πην εκπεξηζηαησκέλε ζχγθξηζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ δελ έρνπλ πξνζιάβεη πνηέ έλα άηνκν κε 

αλαπεξία θαη ησλ εξγνδνηψλ πνπ έρνπλ πξνζιάβεη.  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ κειινληηθέο 

έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφ, ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη λα 

πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ Διιήλσλ 

εξγνδνηψλ πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ απηέο 

ηηο ζηάζεηο.  

Αθφκα, κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα γίλεηαη δηεξεχλεζε ηεο εξγαζηαθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ίζσο βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δχλαηαη ινηπφλ, λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην θξάηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αιιά θαη 

απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Μέζα 

απφ απηνχο ηνπο θνξείο κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θνηλσληθή 

θαη εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε 

ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα απηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ζπκβνχινπο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο έληαμεο αιιά θαη 

ηελ νξζφηεξε εθπαίδεπζε θαη  ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο ζσζηήο επηινγήο επαγγέικαηνο απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ψζηε λα ππάξρεη 

νκαιφηεξε εξγαζηαθή έληαμε.   Μειινληηθνί εξεπλεηέο πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηελ πεγή 

ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξίεο. Δπηπιένλ, δελ είλαη 
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ζαθέο ζε πνην βαζκφ απηέο νη ζηάζεηο γεληθεχνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηηθήο 

απαζρφιεζεο. Έηζη,  πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο πξαθηηθέο πξφζιεςεο 

εξγαδνκέλσλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο ζηάζεηο θαη ηελ πξφζεζε 

πξφζιεςεο. 

Ζ ζπλερήο έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζηελ αλαπεξία 

είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη πνιχ σθέιηκε. Οη ηνκείο κειινληηθήο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο 

εξγνδφηεο θαη ε βησζηκφηεηα ησλ ζεηηθψλ αιιαγψλ ζηηο αληηιήςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ζα παξείραλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Δθηφο απφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγνδνηψλ, ζα ήηαλ 

ρξήζηκε πξφζζεηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη πεξηθεξεηψλ ζα βειηηψζνπλ ηε 

γεληθεπζηκφηεηα ησλ επξεκάησλ (Burke et al., 2013). 

Ζ ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ απνηειεί έλαλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επηηπρνχο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ θαηαλφεζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξννπηηθή ησλ εξγνδνηψλ κπνξεί λα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ εκπεηξηψλ απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εξγνδφηε ηνπο. Ζ εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλεζπρηψλ 

ησλ εξγνδνηψλ θαη ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο 

κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο απαζρφιεζεο ηφζν γηα ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (Heera, 

2016) . 
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Είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε όηη: 

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, ελλννχκε άηνκα πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ θνηλσληθφ, γισζζηθφ θαη θηλεηηθφ ηνκέα κε αξγφηεξν ξπζκφ 

απφ ηνπο ππνινίπνπο. Πξνζαξκφδνληαη θνηλσληθά, έηζη πνπ λα κπνξνχλ λα είλαη 

αλεμάξηεηνη κέζα ζηελ θνηλσλία. Οη πεξηζζφηεξνη δνπλ αλεμάξηεηα, επηηπγράλνπλ 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, φκσο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε.  

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ελλννχκε άηνκα 

πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο. ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θάπνην βαζκφ θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, λ’ απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ 

ζπλεζηζκέλνπο θηλδχλνπο. Δπαγγεικαηηθά κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 

θάησ  απφ  επίβιεςε  ζε πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα θαη λα αλαιάβνπλ απιέο 

εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ξνπηίλαο.  

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Πξνβιήκαηα αθνήο, κηιάκε γηα άηνκα κε 

απψιεηα αθνήο ζε θάπνην βαζκφ. Σν άηνκν είηε θνξάεη αθνπζηηθά είηε φρη, 

δπζθνιεχεηαη λα αληηιεθζεί ηελ νκηιία κφλν κε ηελ αθνή ηνπ. Ο ζπλεζέζηεξνο 

ηξφπνο γηα λα εληζρπζεί ε αθνή, είλαη αθνπζηηθά βνεζήκαηα.  

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Κώθσζε, ελλννχκε πιήξε απψιεηα αθνήο θαη 

ζηα δχν απηηά. Σν άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο νπηηθά εξεζίζκαηα γηα λα 

αληηιεθζεί ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, δειαδή λνεκαηηθή γιψζζα ή ηελ αλάγλσζε 

ρεηιηψλ. 

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Υακειή Όξαζε, ε φξαζε ηνπο είλαη ρακειφηεξε 

ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη δηεπθνιχλεηαη κε ρξήζε ηερληθψλ φπσο ε κεγέζπλζε αιιά 

θαη κε πξνζαξκνγέο ζηνλ θσηηζκφ. Μπνξνχλ θαη θηλνχληαη ρσξίο κπαζηνχλη. 

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Σύθισζε, ελλννχκε άηνκα κε πιήξε απψιεηα 

φξαζεο θαη ζηα δχν κάηηα. Σα ηπθιά άηνκα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ εμ νινθιήξνπ 

ηθαλφηεηεο πνπ αληηθαζηζηνχλ ηελ φξαζε. Γηα λα δηαβάζνπλ ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αθή θαη ηελ αθνή ηνπο θαη γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο, 

κπνξνχλ λα πεξπαηνχλ κε ηε ρξήζε ιεπθνχ κπαζηνπληνχ ή κε νδεγνχο ζθχινπο. 

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ άθξσλ, ελλννχκε 

θάπνηα βιάβε ή απνπζία ζε έλα ή θαη ζηα δχν ρέξηα.  

 Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα κε Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ άθξσλ, 

ελλννχκε θάπνηα βιάβε ή απνπζία ζε έλα ή θαη ζηα δχν πφδηα. Γηα λα κπνξέζνπλ 

λα θηλεζνχλ απαηηείηαη  ε ρξήζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ή κπαζηνπληνχ. 
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1
ν
 Μέξνο 

 

 
1. Φύιν                             

               Άλδξαο                                 

               Γπλαίθα 

 

2. Ηιηθία  

                20-29  

                30-39 

                40-49  

                50-59  

                60 θαη άλσ 

 

3.  Επίπεδν εθπαίδεπζεο 

    Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

                Απφθνηηνο Λπθείνπ 

                Απφθνηηνο ΗΔΚ 

                Απφθνηηνο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  (ΑΔΗ- ΑΣΔΗ) 

                Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ 

    Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ 

    Άιιεο πνπδέο 

 

4. ε ηη πεξηνρή βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ζαο; 

                Αζηηθή πεξηνρή 

                Ζκηαζηηθή πεξηνρή 

                Αγξνηηθή πεξηνρή 
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5. Πόζα άηνκα απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζε ζαο; 

                0-5 

                6-10 

                11-20 

20 θαη πάλσ 

 

2ν Μέξνο 

 
6. Είραηε πνηέ επαθή κε άηνκν κε: 

Αλαπεξία  

 

Ναη Όρη 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

  

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία   

Πξνβιήκαηα αθνήο   

Κώθσζε   

Υακειή Όξαζε   

Σύθισζε   

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

  

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

  

 

7. Αλ λαη ζε ηη βαζκό; 

Αλαπεξία  

 

Καζεκεξηλά 1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

1 θνξά ηνλ 

κήλα 

1 θνξά ηνλ 

ρξόλν 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

    

Μέηξηα λνεηηθή 

αλαπεξία 

    

Πξνβιήκαηα αθνήο     

Κώθσζε     

Υακειή Όξαζε     

Σύθισζε     

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

άλσ άθξσλ 

    

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο 

θάησ άθξσλ 

    

8. αο έρνπλ δεηήζεη άηνκα κε αλαπεξία λα πξνζιεθζνύλ ζηελ επηρείξεζε ζαο; 
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              Ναη 

              Όρη 

9. Πνηα ήηαλ ε αλαπεξία ηνπ αηόκνπ/σλ απηνύ/ώλ; 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  

Πξνβιήκαηα αθνήο  

Κψθσζε 

Υακειή Όξαζε  

Σχθισζε 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο άλσ άθξσλ 

Απψιεηα θηλεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ  

10. Έρεηε πξνζιάβεη ζην παξειζόλ άηνκν κε αλαπεξία; 

              Ναη 

              Όρη 

11. Θα ήκνπλ πξόζπκνο λα πξνζιάβσ έλα άηνκν κε _______ αλαπεξία ζηελ 

επηρείξεζε κνπ.  

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 
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Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

 

12. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιόγσ ησλ επηπιένλ εμόδσλ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζην ρώξν 

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 
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13. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιόγσ ηεο έιιεηςεο 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ησλ αηόκσλ απηώλ  

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

14. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο πηζαλώλ 

αηπρεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ αζθαιείαο 

  

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 
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Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

15. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιόγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κνπ γηα ηα άηνκα απηά 

 

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 
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16.  Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο ηνπ επηπιένλ 

ρξόλνπ θαη πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη από ζπλαδέιθνπο ή επόπηεο γηα λα ηνλ 

βνεζήζνπλ 

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

17. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 
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Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

 

18. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία ιόγσ ηεο αλεζπρίαο όηη δελ 

κπνξώ λνκηθά λα ην απνιύζσ 

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 
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Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

19. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ 

αξηζκνύ αηηήζεσλ εξγαζίαο ηέηνησλ αηόκσλ 

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

20. Γελ ζα πξνζιάκβαλα έλα άηνκν κε ________ αλαπεξία εμαηηίαο ηνπ θόβνπ ηνπ 

άγλσζηνπ δνπιεύνληαο κε ηέηνηα άηνκα  

Αλαπεξία  

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 
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δηαθσλψ 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 5 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 5 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 5 

Κώθσζε  1 2 3 4 5 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 5 

Σύθισζε  1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 5 

 

3ν Μέξνο 

21. Η ύπαξμε θάπνηνπ θηλήηξνπ από ην θξάηνο, όπσο κία επηδόηεζε ή θάπνηεο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο, ζα επεξέαδε ηελ πξόζεζε κνπ γηα πξόζιεςε ζηελ 

επηρείξεζή ζαο ελόο αηόκνπ κε αλαπεξία. 

Αλαπεξία Εξγαδνκέλσλ 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 



185 
 

Κώθσζε  1 2 3 4 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 

Σύθισζε  1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

 

22. Θα ζπκκεηείρα ζε έλα ρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ππνδνκώλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

 

Αλαπεξία Εξγαδνκέλσλ 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 

Κώθσζε  1 2 3 4 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 

Σύθισζε  1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 
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23. Πηζηεύσ όηη ζα πξνέθππηαλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο  

Αλαπεξία Εξγαδνκέλσλ 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 

Κώθσζε  1 2 3 4 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 

Σύθισζε  1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

 

 

24. Πηζηεύσ όηη ζα πξνέθππηαλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο   

Αλαπεξία Εξγαδνκέλσλ 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 

Κώθσζε  1 2 3 4 
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Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 

Σύθισζε  1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

 

 

25. Πηζηεύσ όηη ζα πξνέθππηαλ επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία θαη ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο  

 

Αλαπεξία Εξγαδνκέλσλ 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

Γηαθσλψ 

 

πκθσλψ 

 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

1 2 3 4 

Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  
 

1 2 3 4 

Πξνβιήκαηα αθνήο  1 2 3 4 

Κώθσζε  1 2 3 4 

Υακειή Όξαζε  1 2 3 4 

Σύθισζε  1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο άλσ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

Απώιεηα θηλεηηθόηεηαο θάησ 

άθξσλ  

1 2 3 4 

 

Επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο! 

 


