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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο Η/Υ µπορεί να αποτελέσει δυναµικό εργαλείο στο πλαίσιο της Ανεξάρτητης ∆ιαβίωσης ατόµων µε 
κινητικές δυσκολίες. Η έννοια της αναπηρίας αφορά τη σχέση του ατόµου µε το περιβάλλον. Η 
Υποστηρικτική Τεχνολογία (Υ.Τ.) και ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) ειδικότερα έχουν τη 
δυνατότητα να συµβάλουν στη βελτιστοποίηση αυτής της σχέσης και στην υπέρβαση δυσκολιών και 
προβληµάτων που αφορούν τη σχέση του ατόµου µε τις κοινωνικές δοµές, αναιρώντας, µ’ αυτό τον 
τρόπο, την έννοια της αναπηρίας. Στο παρόν κείµενο περιγράφονται τρόποι µε τους οποίους µπορεί 
ο Η/Υ να ενισχύσει τις δυνατότητες του ατόµου. Παρουσιάζονται ενδεικτικά συναφείς συσκευές, 
περιφερειακά και λογισµικά που συµβάλουν στη διευκόλυνση, υποστήριξη και βελτίωση της 
επικοινωνίας και της αυτονοµίας του ατόµου, ανεξάρτητα από το βαθµό των κινητικών του 
δυσκολιών.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Υποστηρικτική Τεχνολογία, αναπηρία, λογισµικό, περιφερειακά, κινητικές 
δυσκολίες 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (W.H.O.) ορίζει ως βλάβη (impairment) «την οποιαδήποτε 
απώλεια ή ανωµαλία στην ψυχολογική, σωµατική ή ανατοµική δοµή ή λειτουργία». Όταν αυτή η 
δυσκολία καταλήγει σε αδυναµία «να εκτελέσει κάποιος µια δραστηριότητα µε τρόπο που 
θεωρείται φυσιολογικός για όλους τους ανθρώπους» τότε αυτή η δυσκολία αποτελεί πρόβληµα 
(disability) (π.χ. προβλήµατα στην επικοινωνία, στην ακοή, στην κίνηση ή στο χειρισµό 
αντικειµένων).  Η αναπηρία (handicap) είναι το αποτέλεσµα της βλάβης ή του προβλήµατος, όταν 
το άτοµο αδυνατεί να ανταποκριθεί στο φυσιολογικό του ρόλο. Σύµφωνα µε αυτούς τους 
ορισµούς, µια αναπηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ατόµου αλλά είναι µία περιγραφή της 
σχέσης του ατόµου µε το περιβάλλον (W.H.O. 1980). Για παράδειγµα, ένα άτοµο που γεννιέται 
χωρίς τα άνω άκρα (η βλάβη) ενδεχοµένως να µη µπορεί να γράψει ή να αυτοεξυπηρετηθεί µε 
τρόπο κανονικό (πρόβληµα). Εάν αυτό το άτοµο δεν συµµετέχει στο σχολείο ή στην εργασία λόγω 
της δυσκολίας και του προβλήµατος, τότε αυτό είναι αναπηρία. Παρ’ όλη τη δυσκολία, το άτοµο 
αυτό µπορεί να είναι ικανό να εκτελέσει καθηµερινές δραστηριότητες χρησιµοποιώντας τα πόδια 
ή το στόµα του ή χρησιµοποιώντας τεχνητά µέλη, προκειµένου να ξεπεράσει τις συνθήκες 
αναπηρίας. 
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Η προσέγγιση αυτή που µεταθέτει την αναπηρία από το άτοµο στο περιβάλλον, προσδίδει µια 

πολύ σηµαντική πλευρά στο ρόλο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΥΤ) στη µείωση της 
αρνητικής επίδρασης των βλαβών/προβληµάτων, ώστε να µην καταλήγουν να αποτελούν 
αναπηρία. 

 
Ακόµη, η περιγραφή αυτή των δυσκολιών των ατόµων τονίζει τις δυσλειτουργίες που απορρέουν 

από τις δυσκολίες και δεν εστιάζει στους περιορισµούς των ατόµων αυτών. Η Υποστηρικτική 
Τεχνολογία, σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιείται προκειµένου να υποστηρίξει τη λειτουργικότητα των 
ατόµων µε δυσκολίες ώστε η σχέση τους µε το περιβάλλον να µην καταλήγει σε «αναπηρία». 
Αυτός είναι και ο στόχος της Ανεξάρτητης ∆ιαβίωσης. Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της 
Ανεξάρτητης ∆ιαβίωσης, τα άτοµα µε αναπηρίες απαιτούν ισότιµη µεταχείριση, ίδιες επιλογές, 
έλεγχο της καθηµερινής και επαγγελµατικής τους ζωής και διασφάλιση των ανθρωπίνων και 
πολιτικών δικαιωµάτων τους (Αναπηρία Τώρα, 2004).  

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Υποστηρικτική τεχνολογία είναι «Οποιοδήποτε αντικείµενο, µέρος εξοπλισµού ή παραγωγικού 

συστήµατος που µπορεί κανείς να προµηθευθεί από το εµπόριο, να  προσαρµόσει ή να 
κατασκευάσει κατά παραγγελία και το οποίο χρησιµοποιείται προκειµένου να αυξήσει ή να 
βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες». Αυτός ο ορισµός 
περιλαµβάνει πολλά σηµαντικά επί µέρους στοιχεία: εµπορικές, τροποποιηµένες ή κατά 
παραγγελία συσκευές, που αποτελούν ένα πολύ µεγάλο φάσµα εφαρµογών. 

 
Κατά δεύτερο λόγο, ο ορισµός δίνει έµφαση στις λειτουργικές δυνατότητες των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες η οποία αποτελεί το µοναδικό µέτρο της επιτυχίας των εφαρµογών της 
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.  

 
Ο Η/Υ αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την Υ.Τ. Μέσω ενός Η/Υ οι δυνατότητες του ατόµου 

αυξάνονται και βελτιώνεται η ποιότητά τους. Με τη χρήση κατάλληλων λογισµικών και 
περιφερειακών, µπορεί να υποστηρίξει λειτουργίες που αφορούν την επικοινωνία και την 
κοινωνικοποίηση του ατόµου, την εργασία, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση.  

 
Περιφερειακά 
Βασική προϋπόθεση για τη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του Η/Υ είναι η όσο το δυνατόν πιο 

εύκολη και αποτελεσµατική πρόσβαση του χρήστη σ’ αυτόν. Υπάρχει πλήθος περιφερειακών 
συσκευών που βοηθούν την πρόσβαση του χρήστη, ανάλογα µε τις ατοµικές του δυνατότητες και 
κινητικές δυσκολίες. Η δυνατότητα προσαρµογής της πρόσβασης στον υπολογιστή ανάλογα µε τις 
δυνατότητες του χρήστη ξεκινά από την επιλογή της κατάλληλης θέσης εργασίας. Με τη χρήση 
ενός Ρυθµιζόµενου Τραπεζιού Εργασίας, ο χρήστης µπορεί, χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων, να 
ρυθµίσει το ύψος του τραπεζιού και κατά συνέπεια της επιφάνειας εργασίας τους. Μια τέτοια 
δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις που ο χρήστης χρησιµοποιεί αµαξίδιο αλλά 
και σε χρήστες µικρότερων ηλικιών. Όσον αφορά τις συσκευές εισόδου στον υπολογιστή, υπάρχει 
µεγάλη ποικιλία συσκευών κατάλληλες για ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων. Υπάρχουν, για 
παράδειγµα, Οθόνες Αφής, Πληκτρολόγια Μεγάλων Πλήκτρων, Πληκτρολόγια µε Πλέγµα 
Αποµόνωσης Πλήκτρων, Πληκτρολόγια µε Προσαρµοζόµενη Επιφάνεια (Overlays), συσκευές 
προσοµοίωσης ποντικιού, όπως Ποντίκι µε Μοχλό ή µε Μπίλια και Ποντίκι Κεφαλής αλλά και 
∆ιακόπτες Πίεσης ή Αναπνοής µε τους οποίους ο χρήστης µπορεί µε ένα πάτηµα, ένα φύσηµα ή 
µια κίνηση του κεφαλιού να ελέγξει τον υπολογιστή του. Οι διακόπτες και τα περιφερειακά 
µπορούν να τοποθετηθούν στο σηµείο ακριβώς που διευκολύνει το χρήστη µε τη βοήθεια ενός 
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Βραχίονα Στήριξης. Για παράδειγµα, ένα διακόπτης µπορεί να τοποθετηθεί στο ύψος του 
κεφαλιού ενός χρήστη έτσι ώστε να µπορεί να τον χρησιµοποιεί ακόµα και µε πίεση του κεφαλιού.   

 
Λογισµικά  
Εκτός από τις εναλλακτικές συσκευές εισόδου απαραίτητη είναι και η χρήση του κατάλληλου 

λογισµικού, προκειµένου ο χρήστης να εκµεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που µπορεί να του 
παράσχει ο Η/Υ. Τέτοια λογισµικά µπορεί να είναι Λογισµικά Πρόσβασης που διευκολύνουν τον 
έλεγχο άλλων συµβατικών προγραµµάτων (π.χ. προγράµµατα πλοήγησης στο διαδίκτυο,  
προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κειµενογράφους, εκπαιδευτικά λογισµικά ή 
ψυχαγωγικά παιχνίδια) αλλά και Λογισµικά Εναλλακτικής Επικοινωνίας και Λογισµικά Ελέγχου 
Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η περίπτωση ενός λογισµικού που περιλαµβάνει 
δυνατότητες και από τους τρεις παραπάνω τύπους λογισµικών.  

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τα λογισµικά δηµιουργίας πινάκων επικοινωνίας και ελέγχου είναι ανοιχτά λογισµικά. Αυτό 

σηµαίνει ότι δίνουν τη δυνατότητα προσαρµογής σε µεγάλο φάσµα χρηστών, όσον αφορά την 
ηλικία, τις γνωστικές και κινητικές δεξιότητες, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους. Τέτοια 
προγράµµατα βασίζονται στη διαµόρφωση και τη χρήση πλεγµάτων. Κάθε πλέγµα αποτελείται 
από κελιά και συνθέτει µια οθόνη. Τα πλέγµατα και τα κελιά που περιέχουν, µπορούν να 
διαµορφωθούν και να προσαρµοστούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Ένα τέτοιο 
λογισµικό, όπως αυτό που παρουσιάζεται στη συνέχεια (Sensory Software International, The 
Grid), απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοκ που θα 
δηµιουργήσουν πλέγµατα για τους εκπαιδευόµενους, ή στα ίδια τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες 
που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τον υπολογιστή τους πιο εύκολα και αποτελεσµατικά.  

 
Εναλλακτική Επικοινωνία 
Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα, µπορούν να δηµιουργηθούν εναλλακτικοί πίνακες 

επικοινωνίας µέσω συµβόλων, κειµένου ή/και ήχου. Ο πίνακας µπορεί να περιέχει κελιά µε 
εικόνες, σύµβολα (π.χ. ΜΑΚΑΤΟΝ, Mayer & Johnson, κλπ.) ή και λέξεις (Σχήµα 1). Το µήνυµα 
του κάθε κελιού µπορεί να τοποθετείται σε ένα κειµενογράφο, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια 
πρόταση ή να εκφωνείται. Η εκφώνηση γίνεται είτε µε προεπιλεγµένη µαγνητοφώνηση του 
µηνύµατος ή µε τη χρήση ειδικού προγράµµατος σύνθεσης φωνής (Speech Synthesizer).  

 

 
Σχήµα 1: Πίνακας εναλλακτικής επικοινωνίας µε σύµβολα  
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Έλεγχος Προγραµµάτων 
Μέσω του προγράµµατος THE GRID µπορεί να γίνει πρόσβαση και έλεγχος άλλων, συµβατικών 

προγραµµάτων. Ο χρήστης µπορεί να διαµορφώσει ένα πλέγµα έτσι ώστε να παρουσιάζει και να 
συµπεριφέρεται όπως ένα απλό εξωτερικό πληκτρολόγιο, και µέσω αυτού του εικονικού 
πληκτρολογίου να πληκτρολογεί σ’ ένα κειµενογράφο. Μπορεί ακόµα να δηµιουργήσει και 
πίνακες ελέγχου για εφαρµογές όπως ένα πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο ή ένα πρόγραµµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο χρήστης, ειδικότερα εάν πρόκειται για άτοµο µε κινητικά 
προβλήµατα, µπορεί εύκολα να δηµιουργήσει τα δικά του πλέγµατα και πίνακες καθώς µέσω του 
THE GRID µπορεί να ανοίξει ένα αντίτυπο του ίδιου του προγράµµατος και να γίνει, ακόµα και 
µε τη χρήση διακοπτών, διαµόρφωση ενός νέου πλέγµατος.  

 
Έλεγχος Περιβάλλοντος 
Με το ίδιο λογισµικό, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει πλέγµατα µέσω των οποίων θα µπορεί 

να ελέγχει, µέσω του υπολογιστή, συσκευές του περιβάλλοντός του, όπως η τηλεόραση, οι πόρτες, 
το κλιµατιστικό, το στερεοφωνικό, το τηλέφωνο. Με µία Συσκευή Ελέγχου Περιβάλλοντος (π.χ. 
GEWA Prog) µπορεί να αποθηκεύσει τις εντολές ελέγχου στον υπολογιστή του και στη συνέχεια 
να τις µεταφέρει στο πλέγµα. Έτσι, µε το πάτηµα ενός διακόπτη θα µπορεί να καλεί αριθµούς 
τηλεφώνων, να ανοίγει την πόρτα, να δυναµώνει την ένταση στο στερεοφωνικό του, να αλλάζει 
κανάλι στην τηλεόραση. Για να επιτευχθούν αυτές οι λειτουργίες προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 
συσκευής ελέγχου περιβάλλοντος και η διασύνδεσή της τόσο µε τον Η/Υ όσο και µε τις υπό 
έλεγχο συσκευές.  

 
Μέσω του THE GRID ο χρήστης µπορεί ακόµα και να στείλει SMS σε κινητό τηλέφωνο ή 

ακόµα και να λάβει SMS αλλά και να ελέγξει πλήρως το κινητό του τηλέφωνο. Αυτό που 
απαιτείται είναι η δηµιουργία του κατάλληλου πλέγµατος (Σχήµα 2), ένα κινητό µε Bluetooth και 
ένας προσαρµογέας Bluetooth για τον υπολογιστή του.  
 

 
Σχήµα 2: Πλέγµα αποστολής και παραλαβής SMS 

  
 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει το πρόγραµµα µέσω διακοπτών (από 1–8), συσκευών 

προσοµοίωσης ποντικιού (όπως περιγράφονται πιο πάνω) ή οθόνης αφής. Με ενσωµατωµένη τη 
δυνατότητα σάρωσης των κελιών και την προσαρµογή της ταχύτητας και του τρόπου σάρωσης 
στις δυνατότητες του χρήστη, ο έλεγχος ολόκληρου το προγράµµατος µπορεί να γίνει µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού, ενός διακόπτη, µε ένα άγγιγµα της οθόνης, µε ένα φύσηµα, µε µια κίνηση 
ή στάση του κεφαλιού. Ακόµα και στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να 
πατήσει ένα διακόπτη ή ένα κουµπί, όπως π.χ. στην περίπτωση του ποντικιού κεφαλής, οι επιλογές 
µπορούν να γίνουν και µε τη στάση και µόνο του δείκτη, πάνω σε ένα κελί, για συγκεκριµένο και 
προκαθορισµένο χρόνο.  
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Στο Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας «Λίλιαν Βουδούρη» (ΕΥΤ) του Ιδρύµατος 

Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ) γίνεται εκτεταµένη έρευνα και εφαρµογή συσκευών και λογισµικών 
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Το ΕΥΤ ασχολείται µε άτοµα διαφορετικών γνωστικών και 
κινητικών δεξιοτήτων και ηλικιών σχεδιάζοντας εξατοµικευµένες τεχνολογικές λύσεις και 
υπολογιστικά περιβάλλοντα αφού προηγηθεί λειτουργική και γνωστική αξιολόγηση του ατόµου 
βάση των αποτελεσµάτων της οποίας θα γίνει και ο σχεδιασµός. Τα εξειδικευµένα αυτά 
υπολογιστικά περιβάλλοντα αφορούν τόσο περιφερειακά εναλλακτικής πρόσβασης όσο και 
περιβάλλοντα εργασίας σε επίπεδο λογισµικού.  Αρχικά αξιολογούνται οι κινητικές δυνατότητες 
του ατόµου, προκειµένου να επιλεγεί η κατάλληλη συσκευή εναλλακτικής πρόσβασης – εισόδου 
στον Η/Υ. Στη συνέχεια, αξιολογείται το γνωστικό και επικοινωνιακό επίπεδό του, προκειµένου 
να διαµορφωθεί, µε τη χρήση ανοιχτών κυρίως λογισµικών, το κατάλληλο περιβάλλον (π.χ. 
πίνακας εναλλακτικής επικοινωνίας, πίνακας πρόσβαση και ελέγχου εφαρµογών). Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται κάποια τέτοια παραδείγµατα περιπτώσεων και περιγράφονται οι προσαρµοσµένες 
τεχνολογικές λύσεις που εφαρµόστηκαν (Τριανταφύλλου, Γεροδιάκοµος, Φιλίππου). Τα 
παραδείγµατα που έχουν επιλεγεί αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού των 
ατόµων µε αναπηρίες που εξυπηρετείται από το ΕΥΤ.  
 
Η περίπτωση του Κωνσταντίνου 
Ο Κωσταντίνος είναι δέκα ετών και πάσχει από εγκεφαλική παράλυση αθετωσικού τύπου. Αφού 

πέρασε από τη φάση της αξιολόγησης στο ΕΥΤ, κρίθηκε σηµαντική γι’ αυτόν η δυνατότητα 
έκφρασης µέσω του γραπτού λόγου, προκειµένου να µπορέσει να παρακολουθήσει τα µαθήµατα 
του ειδικού του σχολείου. Στο επίπεδο της πρόσβασης στον υπολογιστή, χρησιµοποιήθηκαν δύο 
Βραχίονες Στήριξης επάνω στους οποίους είχαν προσαρµοστεί δύο ∆ιακόπτες Πίεσης µεγάλου 
µεγέθους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε τέτοια θέση έτσι ώστε ο Κωνσταντίνος να µπορεί να τους 
πιέσει µε έκταση και κάµψη του χεριού (Σχήµα 3). Όσον αφορά το πλέγµα που χρησιµοποιήθηκε 
για την περίπτωσή του, ήταν ένα πλέγµα που παρουσίαζε ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Με την 
ενεργοποίηση της σάρωσης στην οθόνη, ο Κωνσταντίνος κατάφερε να γράψει για πρώτη φορά το 
όνοµά του.  

 
 

 
Σχήµα 3: Πρόσβαση µέσω διακοπτών και βραχίονα στήριξης 
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Η περίπτωση του Ηλία 
Ο Ηλίας είναι 26 ετών και έχει τετραπληγία, συνεπεία κάκωσης τού νωτιαίου µυελού (Α5).  

Εργάζεται σε ειδικό σχολείο όπου ασχολείται µε εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης µέσω 
υπολογιστών. Απευθύνθηκε στο ΕΥΤ αναζητώντας ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό τρόπο 
πρόσβασης στον υπολογιστή. Η λύση που εφαρµόστηκε, εν τέλει, αποτελούνταν από ένα ειδικό 
Ποντίκι µε Μοχλό, το οποίο έχει και τη δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας του δροµέα, καθώς 
και δύο διακόπτες που µπορούσε να ελέγξει µε το αριστερό χέρι (Σχήµα 4). Για τη χρήση του 
πληκτρολογίου χρησιµοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση ένα πλέγµα εικονικού 
πληκτρολογίου το οποίο προσαρµόσθηκε ανάλογα, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προτιµήσεις 
τού Ηλία. Ο Ηλίας, αφού εξοικειώθηκε µε τη χρήση αυτών των συσκευών, έµεινε ικανοποιηµένος 
από την ευκολία και την αποτελεσµατικότητα της χρήσης τους.  

  
 

 
Σχήµα 4: Πρόσβαση µε ποντίκι-µοχλό και διακόπτες 

 
 
Η περίπτωση του Νίκου 
Ο Νίκος είναι 11 ετών µε εγκεφαλική παράλυση. Έχει πολύ καλό νοητικό και γνωστικό επίπεδο 

και αναζητούσε ένα τρόπο προκειµένου να διεκπεραιώνει τις εργασίες για το σχολείο του. Από το 
ΕΥΤ προτάθηκε η χρήση Η/Υ και ειδικού Ποντικιού µε Μοχλό. Και σε αυτή την περίπτωση, 
χρησιµοποιήθηκε ανοιχτό λογισµικό για τη δηµιουργία εικονικού πληκτρολογίου (Σχήµα 5). Ο 
Νίκος χρησιµοποίησε µε επιτυχία τόσο τη συσκευή εισόδου όσο και το λογισµικό.  
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Σχήµα 5: Πρόσβαση σε εικονικό πληκτρολόγιο µε τη χρήση ποντικιού µε µοχλό 

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, σε συνδυασµό µε τις λύσεις που παρέχει η Υποστηρικτική 
Τεχνολογία και σε συνδυασµό µε τη σωστή αξιολόγηση των αναγκών του ατόµου καθώς και µε 
προσεκτικό εργονοµικό και εκπαιδευτικό σχεδιασµό, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις 
λειτουργικές δυνατότητες ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών, των 
εργοθεραπευτών και των λογοθεραπευτών και µε δεδοµένο ότι οι τελευταίοι είναι ενήµεροι για τις 
δυνατότητες που παρέχει η Υποστηρικτική Τεχνολογία, τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 
µπορούν να αναδείξουν τις ικανότητες και το δυναµικό τους και να παρουσιάσουν επιτεύγµατα µε 
θετικό αντίκτυπο τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον.  
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