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Τι είναι Αναπηρία; 
 
 
 

• Σχεδόν 1 στους 5 Αυστραλούς έχει μια ή περισσότερες αναπηρίες.  Αυτό 
σημαίνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας θα αποκτήσετε μια αναπηρία και/ή θα 
γνωρίζετε, θα εργάζεστε, θα αγαπάτε και/ή θα έχετε στην οικογένειά σας ένα 
άτομο με αναπηρία. 

 
• Μια αναπηρία μπορεί να είναι εμφανής ή αφανής, να είναι μόνιμη ή 

προσωρινή και να επηρεάζει ελάχιστα ή σημαντικά τις ικανότητες ενός ατόμου. 
Περισσότερες από 80% των αναπηριών δε φαίνονται. Πολλά άτομα μπορεί να 
μη θεωρούν ότι έχουν μια αναπηρία· ωστόσο μπορεί να δικαιούνται κάποιες 
εύλογες διευθετήσεις στην εκπαίδευση ή στην εργασία που θα τα βοηθήσει να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.  
 

• Μια αναπηρία μπορεί να επηρεάζει την κινητικότητα, την ικανότητα 
μάθησης, ή την ικανότητα ευχέρειας στην επικοινωνία. 

 
• Ο ορισμός της αναπηρίας σύμφωνα με το Νόμο Κατά των Διακρίσεων 

Λόγω Αναπηρίας του 1992 [Disability Discrimination Act (1992)] είναι 
ευρύς και μπορεί να περιλαμβάνει σημεία τα οποία δεν θεωρούνταν 
παλαιότερα ως αναπηρία, όπως:  

 
− ολική ή μερική απώλεια των σωματικών ή πνευματικών λειτουργιών 
− ολική ή μερική απώλεια ενός μέλους ή τμήματος του σώματος 
− παρουσία στο σώμα οργανισμών που προκαλούν ασθένειες 
− δυσλειτουργία, δυσπλασία ή παραμόρφωση ενός μέρους του σώματος ενός 

ατόμου   
− διαταραχή ή δυσλειτουργία η οποία έχει ως αποτέλεσμα ένα άτομο να 

μαθαίνει διαφορετικά από ένα άλλο χωρίς αυτές 
− διαταραχή, νόσο ή ασθένεια η οποία επηρεάζει τη διαδικασία της σκέψης, 

την αντίληψη της πραγματικότητας, τα συναισθήματα ή την κρίση ενός 
ατόμου, ή προκαλεί διαταραχή της  συμπεριφοράς.    

 
• Αν και μερικά άτομα γεννιούνται με αναπηρία, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι 

έχουν τώρα μια αναπηρία μπορεί να έχουν περάσει μεγάλο μέρος της 
ζωής τους χωρίς αυτή. Για παράδειγμα, άτομα που απόκτησαν την αναπηρία 
τους σε εργατικό ή τροχαίο ατύχημα, και άτομα που απόκτησαν μια αναπηρία 
γηράσκοντας.  
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,  

 
• Παραδείγματα καταστάσεων που μπορεί να θεωρηθούν αναπηρία 

σύμφωνα με το Νόμο Κατά των Διακρίσεων Λόγω Αναπηρίας του 1992 
περιλαμβάνουν: 

 
− Χρόνιες Παθολογικές Καταστάσεις 

Άσθμα, Διαβήτης, Καρκίνος, Νόσος του Crohn, Αρθρίτιδα   
− Νοητικές αναπηρίες 

Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραυστου Χ, Σύνδρομο Εμβρυϊκού 
Αλκοολισμού   

− Μαθησιακές αναπηρίες 
Δυσλεξία, Δυσγραφία, Σκοτοπική Ευαισθησία  

− Παθήσεις Ψυχικής Υγείας 
Κατάθλιψη, Αγχώδεις Διαταραχές, Σχιζοφρένια, Διπολικές Διαταραχές 

− Νευρολογικές παθήσεις 
Πολλαπλή Σκλήρυνση, Επιληψία, Νόσος του Άσπεργκερ   

− Φυσικές αναπηρίες  
Τραυματισμοί Σπονδυλικής Στήλης, Εγκεφαλική Παράλυση 

− Αναπηρίες των αισθήσεων 
Ακοής, Όρασης 

 
Ποια Είναι Άτομα με Αναπηρία; 

 
• Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μέρος κάθε τμήματος της κοινότητάς μας: 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά· εργοδότες και εργαζόμενοι· μαθητές και δάσκαλοι· 
αυτόχθονες και μη αυτόχθονες· πελάτες και πολίτες. 

 
• Το μόνο πράγμα το οποίο διακρίνει ένα άτομο με αναπηρία είναι ότι ίσως να μη 

μπορεί να κάνει πράγματα με τον ίδιο τρόπο που τα κάνουν τα περισσότερα 
άτομα στην κοινωνία χωρίς κάποιας μορφής προσαρμογή, ή μετατροπή που θα 
τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τις συνέπειες της αναπηρίας τους. Δύο άτομα με 
την ίδια αναπηρία δε βιώνουν την αναπηρία τους με τον ίδιο τρόπο.    

 
 
 
 
 
 

 
Πηγή 
 
Πρόσβαση σε εργασία [Job Access]  
http://jobaccess.gov.au/Coworkers/Working_with_people_with_disability/Pages/home.aspx 
 
Δίκτυο Αυστραλών Εργοδοτών για την Αναπηρία [Australian Employers Network on Disability] 
www.employersnetworkondisability.com.au/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=16 
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