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Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr για τα ΑμεΑ 

 
Σήμερα, Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, τέθηκε σε λειτουργία η νέα, άκρως φιλική στη 
χρήση της από άτομα με αναπηρία ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr που 
σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο διεθνές πρότυπο WCAG 2.1 AAΑ, ώστε να 
εξασφαλίζει πιο προσιτή πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ΟΑΕΔ.  
 
Την πλατφόρμα παρουσίασε ο Διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε 
εκδήλωση στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών του ΟΑΕΔ, παρουσία 
του Υπουργού Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη, της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. 
Μιχαηλίδου, του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Σ. Κυμπουρόπουλου, καθώς και του Προέδρου 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Forum Ατόμων με Αναπηρία Ι. Βαρδακαστάνη και του Προέδρου της ΑΜΚΕ «Με Άλλα 
Μάτια» και Τακτικού Εκπροσώπου της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με 
προβλήματα όρασης στην Ελλάδα, Ε. Αυγουλά. 
 
Η νέα, ειδικά διαμορφωμένη για τα ΑμεΑ ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, είναι η 
πρώτη στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο πρότυπο 
προσβασιμότητας (WCAG 2.1 AAA) και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους 
αναγνωρισμένους διεθνώς κανόνες. Προηγήθηκε τεχνική έκθεση αξιολόγησης της 
ψηφιακής προσβασιμότητας του περιεχομένου του ανανεωμένου ιστότοπου 
www.oaed.gr, που ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο από το Εργαστήριο Φωνής και 
Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, με σκοπό την ανάδειξη λαθών σχεδιαστικών, 
προγραμματιστικών ή περιεχομένου, προς συμμόρφωση με το πρότυπο 
προσβασιμότητας WCAG 2.0 AA, ενώ η νέα πλατφόρμα συμμορφώνεται με το 
υψηλότερο πρότυπο WCAG 2.1 AAΑ. 
 
Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε ΑμεΑ με οπτικές δυσκολίες 
(προσαρμογή μεγέθους/χρωματικών συνδυασμών, κείμενο στη θέση των εικόνων, 

μετατροπή κειμένου σε ομιλία), με ακουστικές δυσκολίες (κείμενο ηχητικών 
αρχείων/βίντεο), με σωματικές αναπηρίες (πλοήγηση από πληκτρολόγιο/ποντίκι) και με 
γνωστικές/νοητικές δυσκολίες (απλοποιημένη διάταξη περιεχομένου). Ορισμένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι τα εξής: 

 
 Τα σχεδιαστικά γραφιστικά πρότυπα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για τα 

άτομα με ευαισθησία όρασης, με μερική ή ολική απώλεια όρασης καθώς και για 

τα άτομα με προβλήματα όρασης λόγω γήρανσης. 
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 Υπάρχει δυνατότητα προσπελασιμότητας όλων των στοιχείων της πλατφόρμας 
από μηχανισμούς ανάγνωσης οθόνης, ούτως ώστε οι επισκέπτες με προβλήματα 
όρασης να γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκονται. 

 
 

 Διαθέτει ειδικό εσωτερικό μηχανισμό διαχείρισης του περιεχομένου της 
πλατφόρμας, ώστε στα βίντεο να προστίθενται επεξηγηματικά αρχεία ήχου. 

 Όλα τα βίντεο, οι εικόνες, τα χρώματα παρασκηνίου και τα λογότυπα είναι 
πλήρως συμμορφωμένα με το πλέον σύγχρονο πρότυπο (WCAG 2.1) ως προς 
τη σωστή αντίθεση, τη φωτεινότητα και τον συνδυασμό χρωμάτων. 

 Έχουν εφαρμοστεί οι πιο πρόσφατοι κανόνες για την ύπαρξη των σωστών 
διάκενων μεταξύ γραμμάτων, σειρών, λέξεων, παραγράφων και κειμένων. 

 Έχουν αποκλειστεί όλες οι λειτουργίες οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν 
πρόβλημα σε ανθρώπους με φωτοευαισθησία και σε άτομα με επιληπτικές 
τάσεις. 

 Ο μηχανισμός βοήθειας (Help) που βρίσκεται ενσωματωμένος στο υποσέλιδο 
της πλατφόρμας οδηγεί σε έναν φιλικό για τα ΑμεΑ οδηγό περιήγησης, ο οποίος 
επεξηγεί όλες τις λειτουργίες. Κάθε φορά που ο χρήστης/στρια δυσκολεύεται να 
πλοηγηθεί ή να κατανοήσει κάποιο στοιχείο, έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει 

στη σελίδα της βοήθειας η οποία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο στα 
Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά. 

 Οι επισκέπτες/τριες της νέας ψηφιακής πλατφόρμας έχουν και τη δυνατότητα 
προσαρμογής της, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, μπορούν να 
μεγεθύνουν την ιστοσελίδα έως και 400%, καθώς και να προσαρμόσουν όλα τα 
στοιχεία του περιεχομένου της, με τέτοιο τρόπο που να εντοπίζουν γρήγορα και 
εύκολα τις πληροφορίες οι οποίες τους ενδιαφέρουν. Εάν μάλιστα, κατά τη 

συμπλήρωση στοιχείων στα πεδία που τους αφορούν, υποπέσουν σε σφάλμα, 
τότε το σύστημα τους καθοδηγεί στην απαραίτητη διόρθωση. 

 
O Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: 
"Η συμβολή του ΟΑΕΔ στην εφαρμογή της  μεγάλης, οριζόντιας πολιτικής για την 
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι καθοριστική. Σε συνδυασμό 
με τα κρίσιμα έργα που ήδη υλοποιεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, αναλαμβάνει και σειρά επιπλέον ενεργειών και 
πρωτοβουλιών οι οποίες αγκαλιάζουν όχι μόνο το Εθνικό Σχέδιο αλλά κυρίως την 
εξαιρετικά σημαντική, ολιστική προσπάθεια για την προώθηση των δικαιωμάτων των 
συμπολιτών μας με αναπηρία στην εργασία, την  απασχόληση, την κατάρτιση και την 
ψηφιακή πρόσβαση. Η λειτουργία της  ψηφιακής πλατφόρμας prosvasis.oaed.gr 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πρωτοβουλίας, με την οποία θα δοθεί 
στους πολίτες η δυνατότητα πλήρους και αποτελεσματικής πρόσβασης στο σύνολο των 

παρεχόμενων από τον ΟΑΕΔ υπηρεσιών, χωρίς εμπόδια και φραγμούς." 
 
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης 
δήλωσε: 
«Το ζήτημα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι για την κυβέρνηση 
ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας! Είναι ζήτημα συνείδησης, ζήτημα πολιτισμού. Κι 
όταν λέμε «προσβασιμότητα» δεν εννοούμε μόνο την προσβασιμότητα στα κτίρια, αλλά 
και την προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες. Με αυτή την έννοια, η πρωτοβουλία 
του ΟΑΕΔ έχει καινοτόμο χαρακτήρα και γι' αυτό στόχος είναι να επεκταθεί η χρήση 
της πλατφόρμας και σε άλλους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρόκειται άλλωστε για πρωτοβουλία που 
συνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τα ΑμεΑ. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται η προώθηση των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ένα όνειρο χρόνων 
για πολλά άτομα με αναπηρία που θα γίνει πράξη σε λίγους μήνες, καθώς είναι σε 

εξέλιξη ο διαγωνισμός. Είναι επίσης ο Προσωπικός Βοηθός που πέρασε πριν λίγες 
ημέρες από τη Βουλή και θα πάρει σάρκα και οστά, σε πιλοτική βάση, με 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημειώνω ακόμα την άλλη μεγάλη 



 
                    Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος 17456 - www.oaed.gr – email:press@oaed.gr 

 

 

πρωτοβουλία, την Κάρτα Αναπηρίας δηλαδή, που θα κάνει λιγότερο δύσκολη την 
καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συναλλαγές τους 
με το Δημόσιο. Όλα αυτά δεν είναι μεγάλα λόγια, είναι πολιτικές που δρομολογήθηκαν 
ή δρομολογούνται». 
 

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:  
«Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, καθώς και η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση όλου του 
εργατικού δυναμικού, χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τον ΟΑΕΔ. 
Για αυτό, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του ανανεωμένου και αναβαθμισμένου 
ιστότοπου του Οργανισμού, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό του prosvasis.oaed.gr, ώστε 
να εξασφαλίσουμε πιο προσιτή πρόσβαση των ΑμεΑ στο εμπλουτισμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας, με βάση το πλέον σύγχρονο πρότυπο. Αυτή η 

πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στη νοηματική 
γλώσσα και στη χειλεανάγνωση μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών ραντεβού 
myOAEDlive και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα, στο πλαίσιο του στόχου της 
έμπρακτης και ουσιαστικής στήριξης όλων των πολιτών». 
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