
 
 

Λίστα Προτεραιότητας Υποστηρικτικής Προϊόντων/Τεχνολογίας  

Διεθνής Έρευνα 

Το υπόβαθρο: 

Σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας και 

περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια μέχρι ο 2050. Ωστόσο, σήμερα μόνο 1 στα 10 άτομα που χρειάζονται τα 

προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας (ΠΥΤ) έχουν πρόσβαση σε αυτά. Για να αλλάξει αυτό το σενάριο, βασιζόμενοι 

στην επιτυχία αλλά και τα όσα αποκομίσαμε από τις Λίστες Βασικών Φαρμάκων (ΛΒΦ) (Essential Medicines List 

(EML)), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναπτύσσει μια Πρότυπη Λίστα Προτεραιότητας Προϊόντων 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΠΥΤ) για να βοηθήσει της Χώρες Μέλη να σχεδιάσουν πολιτικές και προγράμματα για 

την πρόνοια που αφορά την Υποστηρικτική Τεχνολογία. Όπως και στις ΛΒΦ, ο κύριος στόχος αυτής της 

πρωτοβουλίας είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας σε 

προσιτές τιμές. Για το σκοπό αυτό, ο ΠΟΥ ξεκινά μια διεθνή έρευνα για τον εντοπισμό των 50 Προϊόντων 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας σε Προτεραιότητα. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, ιδιαίτερα χρήστες/πιθανοί χρήστες ή μέλη της οικογένειας και οργανισμών ενθαρρύνονται 

ιδιαίτερα να συμμετέχουν στην έρευνα. Σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την έρευνα σε συναδέλφους και 

φίλους. Σας παρακαλούμε επίσης να συμπληρώσετε την έρευνα διαδικτυακά ή κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο και 

αποστέλλοντας το συμπληρωμένο αφού επιλέξετε τα 50 Προϊόντα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Προτεραιότητας στο 

assistivetechnology@who.int. 

Αν αποδεχθείτε να συμμετέχετε στην έρευνα, παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, για να μας 

βοηθήσετε να είμαστε σε επαφή και να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις σε σχέση με αυτή την προσπάθεια. Όλα 

τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν ανώνυμα και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν θα συνδεθεί με τις 

απαντήσεις. Όλα οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή την προσπάθεια. 

Chapal Khasnabis (khasnabisc@who.int) 

Global Cooperation on Assistive Technology (GATE) 

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/  

Προσωπικά Στοιχεία: 

Όνομα: _____________________________________________________________________________________ 

Ηλικία: ________________________   Φύλο:   Άνδρας      Γυναίκα  

Χώρα: _____________________ E-mail: ______________________________ Τηλέφωνο: __________________ 

Έχετε κάποια αναπηρία:  Ναι     Όχι   

Χρησιμοποιείτε κάποιο/α προϊόν/συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας;  Ναι      Όχι   

Αν ναι, τι είδους; Για: 

Κινητικότητα     Όραση     Ακοή     Επικοινωνία     Γνωστικό τομέα      Περιβάλλον  

Επιθυμώ να έχω και μελλοντική επικοινωνία;   Ναι   Όχι     

mailto:assistivetechnology@who.int
mailto:khasnabisc@who.int
http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/


 
 

 

1. Κινητικότητα 

Είδος 
Όνομα Προϊόντος 

(ISO Code)  
Επεξήγηση 

  

Πατερίτσες 

1 
Πατερίτσες μασχάλης 
12.03.12 

 

Συσκευές με ένα πόδι, λαβή για το χέρι και 
ενισχυμένη στήριξη, η οποία είναι τοποθετημένη 
κόντρα στο άνω μέρος του σώματος δίπλα στην 
μασχάλη 

☐ 

2 
Πατερίτσες αγκώνα 
12.03.06 

 

Συσκευές που παρέχουν στήριξη κατά τη βάδιση, και 
έχουν ένα ημικύκλιο στήριγμα για τον αγκώνα, μια 
οριζόντια λαβή για το χέρι, ένα μονό άξονα και ένα 
άκρο 

☐ 

Μπαστούνια 

3 
Μπαστούνια 
12.03.03 

 

Ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες συσκευές κίνησης 
με λαβή χειρός  

☐ 

4 

Τριποδικά/Τετραποδικά 
Μπαστούνια 
12.03.16  

Συσκευές που παρέχουν στήριξη κατά τη βάδιση, και 
έχουν μια λαβή για το και ένα μονό άξονα ο οποίος 
διακλαδώνεται σε τρεις ή τέσσερεις άξονες, ο 
καθένας από του οποίους καταλήγει σε ένα 
αντιολισθητικό άκρο (ferrule) 

☐ 

Walkers 5 
Πλαίσια βάδισης 
12.06.03 

 

Πλαίσια που βοηθούν το άτομο να διατηρήσει τη 
σταθερότητα και την ισορροπία του καθώς περπατά 
ή είναι όρθιο, με τέσσερα ή δύο άκρα και δύο ροδάκια 

☐ 

 6 

Περπατούρες (Πλαίσια 
βάδισης με ρόδες) 
12.06.06 

 

Πλαίσια που βοηθούν το άτομο να διατηρήσει τη 
σταθερότητα και την ισορροπία του καθώς περπατά, 
τα οποία έχουν χειρολαβές και τρεις ή περισσότερους 
τροχούς (με ή χωρίς πλατφόρμα στήριξης/κάθισμα) 

☐ 

Τροχοκαθίσμ

ατα 7 

Χειροκίνητα 
τροχοκαθίσματα –βασικού 
τύπου για ενεργούς 
χρήστες  
12.22.03 

 

Σχεδιασμένα για να προωθούνται από τον χρήστη, 
πιέζοντας τις ρόδες ή τις λαβές στις ζάντες των 
τροχών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και σε διάφορα 
είδη εδάφους 

☐ 

 

8 
Χειροκίνητα 
τροχοκαθίσματα – με 
συνοδό 

 

Μόνο για χρήση  σε εσωτερικούς χώρους και 
περιορισμένη χρήση σε εξωστερικούς χώρους,  τα 
οποία προωθούνται από συνοδό 

☐ 

9 

Χειροκίνητα 
τροχοκαθίσματα – 
μέσου/προηγμένου τύπου  
12.22.03  

Χειροκίνητα τροχοκαθίσματα με στήριγμα στάσης του 
σώματος το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί με βάση τις 
ανάγκες του χρήστη 

☐ 

10 
Αθλητικά τροχοκαθίσματα  
12.22.03 

 

Τροχοκαθίσματα χαμηλού βάρους για αθλήματα  ☐ 

11 
Ηλεκτρικά 
τροχοκαθίσματα  
12.23.06 

 

Τροχοκαθίσματα τα οποία κινούνται με μπαταρία  ☐ 

12 

Ηλεκτρικά 
τροχοκαθίσματα με 
στήριγμα θέσης 
12.23.06   

Τροχοκαθίσματα με στήριγμα στάσης του σώματος 
τα οποία κινούνται με μπαταρία 

☐ 

13 
Τρίκυκλα  
12.18.09              

 

Τρίκυκλα ποδήλατα για περισσότερη κινητικότητα και 
για χρήση κυρίως σε εξωτερικούς χώρους  

☐ 

√Σημειώστε μέχρι και 16 προϊόντα 

που θεωρείτε σημαντικά  

 



 

Ορθώσεις 

κάτω άκρων 
14 

Ορθώσεις ποδιού (ΟΠ) 
06.12.03 

 

Ορθώσεις που περιβάλλουν ολόκληρο ή μέρος του 
ποδιού, συμπεριλαμβάνονται π.χ. πάτοι, υποφτέρνια, 
στηρίγματα καμπύλης ποδιού 

☐ 

 

15 

Υποδήματα για 
διαβητικό/νευροπαθητικό 
πόδι  
06.33.30  

Ορθοπεδικά υποδήματα για τη μείωση ή την 
ανακατανομή του βάρους στον ιστό ώστε να 
εμποδίζουν τον τραυματισμό στην ανάπτυξη ενός 
διαβητικού ποδιού 

☐ 

16 
Ορθοπεδικά υποδήματα  
06.33.30 

 

Υποδήματα για τη θεραπεία ή την αποκατάσταση 
των λειτουργιών και των δομών του ποδιού, του 
αστραγάλου ή του πέλματος ενός ατόμου 

☐ 

17 
Ιμάντες στήριξης 
απαγωγών ποδιού (Club 
foot braces) 

 

Συσκευές για την αντιμετώπιση και θεραπεία της 
ραιβοϊπποποδίας (club foot) 

☐ 

18 
Ορθώσεις αστραγάλου-
ποδιού (AFO) 
06.12.06 

 

Ορθώσεις που περιβάλλουν την άρθρωση του 
αστραγάλου και ολόκληρο ή μέρος του ποδιού. 

☐ 

 19 
Ορθώσεις γόνατος (ΚΟ) 
06.12.09 

 

Ορθώσεις που περιβάλλουν την άρθρωση του 
γόνατος 
 

☐ 

 
20 

Ορθώσεις γόνατος-
αστραγάλου-ποδιού 
(KAFO) 
06.12.12  

Ορθώσεις που περιβάλλουν το γόνατο, την άρθρωση 
του αστραγάλου και το πόδι. 
 

☐ 

Ορθώσεις 

άνω άκρων 

21 

Νάρθηκες χεριού 

(ακινητοποίηση καρπού) 

06.06.12  

Χρησιμοποιούνται για να σταθεροοιήσουν 
(ακινητοποιήσουν) τον καρπό και το χέρι στην 
επιθυμητή θέση για να στηρίζεται η άρθρωση, οι 
τένοντες, οι συνδέσμοι ή να διατηρείται συγκεκριμένη 
ευθυγράμμιση των οστών 

☐ 

22 

Στατικές ορθώσεις 
καρπού-χεριού (WHO) 
06.06.12  

Ορθώσεις που περιβάλλουν την άρθρωση του 
καρπού και του χεριού για να διατηρήσουν 
λειτουργική θέση του χεριού και να εμποδίσουν 
παραμορφώσεις του καρπού και του χεριού  
 

☐ 

23 Ιμάντες ώμου 

 

Ο ιμάντας είναι ένα δέσιμο (επίδεσμος) για τη στήριξη 
τραυματισμένου βραχίονα 

☐ 

Ορθώσεις 

σπονδύλου 24 

Θωρακο-οσφυικό-ιερο-
ειλεϊκές ορθώσεις 
06.03.09 

 

Ορθώσεις που περιβάλλουν ολόκληρη ή μέρος της 
θωρακικής, οσφυϊκής και ιερο-ειλεϊκής περιοχής του 
κορμού 

☐ 

 25 
Αυχενικές ορθώσεις 
06.03.12 

 

Ορθώσεις που περιβάλλουν ολόκληρη ή μέρος της 
αυχενικής μοίρας 

☐ 

Προσθετικά 

κάτω άκρων 

26 

Προσθέσεις κάτω άκρου 
κάτω από το γόνατο  
06.24.09 

 

Συσκευές που αντικαθιστούν μέρος των κάτω άκρων 
μεταξύ της άρθρωσης του γόνατος και της άρθρωσης 
του αστραγάλου, μετά από ακρωτηριασμό ή σε 
περιπτώσεις  εκ γενετής ανεπάρκειας των κάτω 
άκρων (συμπ. Προσθετικά διακνήμια, προσθετικά 
ποδιού ή μέρους του ποδιού) 
 

☐ 

27 

Προσθέσεις κάτω άκρου 
πάνω από το γόνατο  
06.24.15 

 

Συσκευές που αντικαθιστούν μέρος των κάτω άκρων 
μεταξύ της άρθρωσης του γόνατος και της άρθρωσης 
του ισχίου, μετά από ακρωτηριασμό ή σε 
περιπτώσεις  εκ γενετής ανεπάρκειας των κάτω 
άκρων (συμπ. διαμηριαία προσθετικά, προσθετικά 
εξάρθρωσης γόνατος και προσθετικά εξάρθρωσης 
ισχίου) 

☐ 

Προσθετικά 

άνω άκρων 28 

Προσθετικά διαβραχιόνια 
(πάνω από τον αγκώνα) 
(άνω άκρου) 
06.18.15  

Συσκευές που αντικαθιστούν μέρος του άνω άκρου 
μεταξύ του ώμου και του αγκώνα μετά από 
ακρωτηριασμό ή σε περιπτώσεις ελλειμματικού 
άκρου εκ γενετής.  

☐ 



 
 

29 
Προσθετικά διακτινικά 
(κάτω από τον αγκώνα) 
(άνω άκρου) 
06.18.09 

 

Συσκευές που αντικαθιστούν μέρος των άνω άκρων 
μεταξύ του καρπού και του αγκώνα, μετά από 
ακρωτηριασμό ή σε περιπτώσεις  εκ γενετής 
ανεπάρκειας των άνω άκρων 
 

☐ 

Ειδικές 

συσκευές για 

παιδιά με 

αναπτυξιακές 

διαταραχές 

 

30 
Ρυθμιζόμενες 

περπατούρες για παιδιά  
 

Βοηθούν τα παιδιά με κάθε είδος αναπτυξιακής 
διαταραχής να περπατήσουν  

☐ 

31 

Πλαίσια 

καθίσματος/επιφάνειες 

(τραπεζιού)   

Ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα και επιφάνειες 
εργασίας για παιδιά με κάθε είδους αναπτυξιακής 
διαταραχής για κάθισμα ή όρθια θέση 
 

☐ 

 32 
Ρυθμιζόμενοι ορθοστάτες  

04.48.08 
 

Ορθοστάτης ο οποίος προσφέρει ρυθμιζόμενη 
στήριξη σε γωνία ύπτιας ή πρύμνης θέσης 
ολόκληρου του σώματος για παιδιά μεγάλου εύρους 
κινητικών και αναπτυξιακών διαταραχών 

☐ 

 

   

2. Όραση 

 

Είδος  

 

Όνομα Προϊόντος 

(ISO Code) 
Επεξήγηση  

Γυαλιά 

33 

Γυαλιά κοντινής 
απόστασης/Γυαλιά 
ανάγνωσης  
22.03.06  

Γυαλιά τα οποία βοηθούν στη διόρθωση της κοντινής 
όρασης για συγκεκριμένο σταθερό εύρος 
 

☐ 

34 
Γυαλιά μακρινής 
απόστασης  
22.03.06 

 

Γυαλιά για εστίαση σε αντικείμενα που βρίσκονται σε 

μακρινή απόσταση σε συγκεκριμένους θετικούς 

βαθμούς δύναμης φακού (συγκλίνοντες φακοί)  

☐ 

35 
Γυαλιά για χαμηλή όραση 
22.03.06 

 

Ειδικά γυαλιά για μεγάλη μεγέθυνση (επιλεγμένης 

θετικής δύναμης φακών – συγκλίνοντες φακοί) 
☐ 

Μεγεθυντικές 
συσκευές  

36 
Μεγεθυντικοί φακοί 
22.03.09 

 

Κυρτός φακός ο οποίος χρησιμοποιείται για να 
μεγεθύνει την εικόνα ενός αντικειμένου  

☐ 

37 
Φορητοί (χειρός) ψηφιακοί 
μεγεθυντές  
22.03.18 

 

Φορητά συστήματα τα οποίο παρουσιάζουν το 
μεγεθυμένο είδωλο (εικόνα) ενός αντικειμένου που 
λαμβάνεται από βίντεο-κάμερα 

☐ 

38 

Μεγεθυντές Η.Υ. 
(ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)  

Λογισμικό μεγέθυνσης και ανάγνωσης οθόνης για 
άτομα με οπτική αναπηρία και πολλά άλλα άτομα. 
Μερικά χαρακτηριστικά: Ενίσχυση χρωμάτων, ομαλή 
κίνηση δείκτη του ποντικιού κτλ. 
 

☐ 

Μπαστούνια 

αφής 39 

Λευκά μπαστούνια 
(αναδιπλωνόμενα και μη)  
12.39.03 

 

Συσκευές πλοήγησης ή αναγνώρισης του 
περιβάλλοντος οι οποίες χρησιμοποιούνται από 
χρήστες με οπτική αναπηρία.  
 

☐ 

 

40 
Οθόνες Braille  
22.39.05 

 

Ηλεκτρο-μηχανικές συσκευές οι οποίες εμφανίζουν 
χαρακτήρες braille, συνήθως με στρογγυλεμένες 
ακίδες οι οποίες ανασηκώνονται μέσα από τρύπες σε 
μια επίπεδη επιφάνεια  

☐ 

41 
Λογισμικό εκφώνησης 
κειμένου 

 

Λογισμικό το οποίο εκφωνεί επιλεγμένο κείμενο  ☐ 

√Σημειώστε μέχρι και 9 προϊόντα 

που θεωρείτε σημαντικά 



 

42 
Αναγνώστες οθόνης 
22.39.12 

 

Λογισμικό το οποίο ερμηνεύει τι εμφανίζεται στη 
οθόνη και την παρουσιάζει στο χρήστη σε εκφώνηση, 
εικονίδια ήχου (sound icons) ή Braille 

☐ 

43 

Αναγνώστες οθόνης για 
Έξυπνα 
τηλέφωνα/ταμπλέτες   

Συσκευές επικοινωνίας με λογισμικό ανάγνωσης 
οθόνης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
για την ανάγνωση βιβλίων ή εφημερίδων ή και για 
πλοήγηση μέσω GPS  

☐ 

Προϊόντα για 

γραφή 

44 
Φορητές συσκευές braille 
για λήψη σημειώσεων 
22.12.21 

 

Φορητές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν είτε 
Braille είτε πληκτρολόγιο ως συσκευή εισόδου και 
εκφώνηση ή/και Braille ως έξοδο  

☐ 

45 Εκτυπωτές Braille 

 

Εκτυπωτής ο οποίος δημιουργεί Braille σε ανάγλυφο 
έγγραφο   

☐ 

46 
Εξοπλισμός γραφής 
Braille  
22.12.12 

 

Συσκευές για δημιουργία γραφής Braille σε χαρτί, με 
το χέρι 

☐ 

47 
Λογισμικό μετάφρασης 
Braille  
22.39.12 

 

Λογισμικό το οποίο μετατρέπει ηλεκτρονικά αρχεία σε 
μορφή Braille  

☐ 

48 
Λογισμικό αυτόματης 
Αναγνώρισης Φωνής  

 

Λογισμικό για τη μετατροπή της ομιλίας σε 
αναγνώσιμο κείμενο στην οθόνη σε πραγματικό 
χρόνο  

☐ 

Ομιλούντες 

συσκευές 

49 
Ομιλούντες υπολογιστικές 
μηχανές 
22.15.06 

 

Συσκευές υπολογισμών οι οποίες παρουσιάζουν 
τους υπολογισμούς σε ήχους 

☐ 

50 
Ομιλούντα/απτικά ρολόγια  
22.27.12 

 

Συσκευές υπολογισμού του χρόνου οι οποίες 
παρουσιάζουν το χρόνο σε ήχους  

☐ 

 

 

3. Ακοή 

 
Είδος 

 

Όνομα Προϊόντος 
(ISO Code) 

Επεξήγηση   

Βοηθήματα 

Ακοής 

51 
Βοηθήματα ακοής που 
φοριούνται 
22.06.06 

 

Συσκευές που εφαρμόζονται στα ρούχα ενός ατόμου 
ή κρεμιόνται στο λαιμό για ενίσχυση του ήχου. 

☐ 

52 
Βοηθήματα ακοής πίσω 
από το αυτί 
22.06.15 

 

Συσκευές που φοριούνται πίσω από το αυτί για 
ενίσχυση του ήχου. 

☐ 

53 

Βοηθήματα ακοής στο 
εσωτερικό ή στο κανάλι 
του αυτιού 
22.06.12  

Μερικώς ή εντελώς εντός του καναλιού.  
Συσκευές που φοριούνται στο εσωτερικό ή στο 
κανάλι του αυτιού για ενίσχυση του ήχου. 

☐ 

54 
Επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες και φορτιστές 
βοηθημάτων ακοής  

 

Συσκευές για την επαναφόρτιση των μπαταριών των 
βοηθημάτων ακοής τα οποία χρησιμοποιούν 
ηλεκτρική/ηλιακή ενέργεια 

☐ 

Προϊόντα 

επικοινωνίας 55 
Ενισχυμένα τηλέφωνα 
22.24.03 

 

Είδος τηλεφώνου που είναι σχεδιασμένο για να 
ενισχύει τον ήχο για τα άτομα με ακουστική αναπηρία  

☐ 

√Σημειώστε μέχρι και 7προϊόντα 

που θεωρείτε σημαντικά 

 



 

56 
Συσκευές επικοινωνίας με 
βίντεο 

 

Συσκευές που επιτρέπου την αλληλεπίδραση μέσω 
βίντεο  

☐ 

57 
Συσκευές επικοινωνίας με 
κείμενο  

 

Ενσύρματες/ασύρματες (συνήθως με μπαταρίες) οι 
οποίες επιτρέπουν την ταυτόχρονη σε πραγματικό 
χρόνο επικοινωνία μεταξύ 2-4 ατόμων με την 
ανταλλαγή μηνυμάτων γραπτού κειμένου   

☐ 

58 
Συσκευές/λογισμικό για 
μετατροπή χειρονομιών 
σε τεχνολογία φωνής 

 

Η νοηματική γλώσσα μετατρέπετε σε φωνή και η 
φωνή σε κείμενο ή νοηματική γλώσσα  

☐ 

62 
Συσκευή επικοινωνίας για 

τυφλοκωφούς (DBC) 
 

Αποτελείται από μια συσκευή Braille για λήψη 

σημειώσεων η οποία είναι συνδεδεμένη με  Bluetooth 

σε ένα κινητό τηλέφωνο 

☐ 

Προϊόντα 

προειδοποί

ησης/σήμαν

σης  

59 
Σημάνσεις για κουδούνι 
πόρτας 
22.27.03  

 

Συσκευές με φως που αναβοσβήνει το οποίο 
ενεργοποιείται όταν κτυπήσει το κουδούνι της πόρτας  

☐ 

60 

Συναγερμός για φωτιά και 
καπνό  
22.27.09 

 

Φως φάρου που αναβοσβήνει ή/και μαξιλαράκι 
δόνησης που μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το 
μαξιλάρι ύπνου, τα οποία ενεργοποιούνται σε 
περίπτωση συναγερμού για καπνό    

☐ 

61 
Βραχιόλια καρπού με 
δόνηση  
22.27.09  

 

Ειδοποιούν το χρήση με δόνηση όταν εντοπίζονται 
διάφοροι ήχοι (π.χ. τηλέφωνο, κουδούνι πόρτας, 
κλάμα παιδιού κτλ.) 

☐ 

Άλλα 

προϊόντα 

63 
Υποτιτλισμός τηλεόρασης 
22.18.21  

 

Οι ήχοι από την τηλεόραση μετατρέπονται σε γραπτό 
λόγο, και εμφανίζονται σε ένα παράθυρο στην οθόνη  

☐ 

64 
Αυτόματη αναγνώριση 
φωνής (ΑΑΦ) σε 
συστήματα υποτιτλισμού  

 

Οι ακουστικές πληροφορίες λαμβάνονται από ένα 
σύστημα ΑΑΦ και μεταφράζονται σε κείμενο το οποίο 
προβάλλεται σε κωφό χρήστη  

☐ 

 

 

4. Επικοινωνία 

 
Είδος 

 

Όνομα Προϊόντος 
(ISO Code) 

Επεξήγηση  

Μη-

ηλεκτρονική 

επαυξητική & 

εναλλακτική 

επικοινωνία  

65 

Βιβλία/πίνακες 

επικοινωνίας  

22.21.03 
 

Επιφάνειες επικοινωνίας οι οποίες αποτελούνται από 
φωτογραφίες, σύμβολα, λέξεις/γράμματα ή 
συνδυασμό των τριών  

☐ 

66 
Κάρτες επικοινωνίας 

22.21.03 
 

Ο χρήστης δείχνει μια φωτογραφία η οποία 
απεικονίζει μια ανάγκη ή ανταλλάζει μια εικόνα με το 
αντικείμενο που απεικονίζεται σε αυτή  

☐ 

Ηλεκτρονική 

επαυξητική & 

εναλλακτική 

επικοινωνία  

67 
Λογισμικό για πρόσωπο-
με-πρόσωπο επικοινωνία  
22.21.12 

 

Λογισμικό για άμεση επικοινωνία – βασισμένο σε 
σύμβολα ή κείμενο – το οποίο συμπληρώνει ή 
αντικαθιστά την ομιλία ή τη λεκτική επικοινωνία  

☐ 

68 
Λογισμικό δημιουργίας 
συμβόλων 

 

Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων 
χαμηλής ή μη-τεχνολογίας εργαλείων επικοινωνίας 
(δηλ. Πίνακες/βιβλία/κάρτες επικοινωνίας)  

☐ 

69 
Εφαρμογές επαυξητικής & 
εναλλακτικής επικοινωνία 
(apps) 

 

Εφαρμογές Επαυξητικής (Ενισχυτικής) και 
Εναλλακτικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ) για έξυπνα 
τηλέφωνα με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας  

☐ 

√Σημειώστε μέχρι και 4 προϊόντα 

που θεωρείτε σημαντικά 

 



 

Επιπρόσθετα 

70 
Ποντίκι κεφαλής 

 

Βοηθά άτομα με παράλυση να αλληλεπιδράσουν με 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρησιμοποιώντας 
κινήσεις του κεφαλιού για να εκτελέσουν κοινές 
λειτουργίες όπως δακτυλογράφηση, αντιγραφή και 
επικόλληση  

☐ 

71 

Ραβδιά κεφαλής-στόματος 
24.18.15  

Επιπρόσθετος εξοπλισμός ο οποίος στερεώνεται στο 
κεφάλι ή στο στόμα και χρησιμοποιείται ως βοήθημα 
για το πληκτρολόγιο, ως στήριγμα για το μολύβι, για 
πρόσβαση σε πίνακα επικοινωνίας ή για αλλαγή 
σελίδας 

☐ 

72 

Λογισμικό εξομοίωσης 
πληκτρολογίου και 
ποντικιού  
22.36.18 

 

Λογισμικό το οποίο αναπαράγει το πληκτρολόγιο 
στην οθόνη της συσκευής και/ή επιτρέπει τον έλεγχο 
της κίνησης του δείκτη του ποντικιού και/ή των 
λειτουργιών του κλικ 
 

☐ 

 

 

5. Γνωστικός Τομέας 

 
Είδος 

 

Όνομα Προϊόντος 
(ISO Code) 

Επεξήγηση 

 

Πολλαπλή 
χρήση 73 

Προσωπικοί Ψηφιακοί 
Βοηθοί (PDA) 
22.33.06 

 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές που τροφοδοτούνται με 
μπαταρίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οπουδήποτε.  Συμπεριλαμβάνονται, π.χ. κινητά 
τηλέφωνα όπως τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) 
και οι ταμπλέτες (tablets) 

☐ 

Βοηθήματα 
μνήμης 

74 

Συσκευές Ηχογράφησης 
(Dictaphone) 
22.18.08 

 

Φορητές συσκευές οι οποίες ηχογραφούν, 
αποθηκεύουν και αναπαράγουν ηχητικές 
πληροφορίες για διευκόλυνση της ανάκλησης 
γεγονότων ή ραντεβού 

☐ 

75 

Ρολόι με 
προγραμματισμένες 
υπενθυμίσεις  

 

Ρολόι το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί από το 
χρήστη ή τον φροντιστή του για ηχητικές 
υπενθυμίσεις ή γραπτά μηνύματα τα οποία 
αναφέρουν στο χρήστη κάτι που πρέπει να γίνει  

☐ 

76 

Δοχείο οργάνωσης 
χαπιών 
04.19.04 

 

Ειδικό δοχείο για αποθήκευση προγραμματισμένων 
δόσεων της φαρμακευτικής αγωγής ώστε να 
παρακολουθείται κατά πόσο ο άτομο έχει πάρει η όχι 
την αγωγή του  

☐ 

Συσκευές 
ώρας  

77 

Οπτικοί χρονομέτρες  

Διαχειρίζονται από το χρήστη ή το άτομο που τον 

στηρίζει για να βοηθούν το χρήστη να παραμένει στη 

δραστηριότητα που κάνει, να ολοκληρώνει έγκαιρα 

μια δραστηριότητα, να περιμένει χωρίς αγωνία, 

καθώς και για άλλες χρήσεις  

☐ 

78 
Προϊόντα 
προσανατολισμού στο 
χρόνο  

 

Προϊόντα τα οποία στηρίζουν τον προσανατολισμό 
στο χρόνο (έτος, εποχή, μήνας, ημερομηνία, μέρα 
της εβδομάδας, μέρος της μέρας, ώρα)  

☐ 

79 

Προϊόντα διαχείρισης 
χρόνου 
22.27.15 

 

Προϊόντα τα οποία βοηθούν στη σειροθέτηση 
γεγονότων σε χρονολογική σειρά και στην κατανομή 
συγκεκριμένου χρόνου σε γεγονότα και 
δραστηριότητες  

☐ 

Συσκευές 
εντοπισμού 

80 
Φορητές συσκευές 
εντοπισμού με GPS  

 

Μικρές φορητές συσκευές GPS σε διαφορετικά 
σχήματα και μεγέθη οι οποίες λειτουργούν με 
μπαταρίες 

☐ 

81 
Συσκευή GPS σε ρολόι ή 
άλλη συσκευή  

 

Συσκευή εντοπισμού GPS ενσωματωμένη σε ρολόι ή 
άλλο αντικείμενο το οποίο μπορεί να μεταφέρεται  

☐ 

√Σημειώστε μέχρι και 9 προϊόντα 

που θεωρείτε σημαντικά 

 

 



 

82 

Συσκευές εντοπισμού 
αντικειμένων 

 

Συσκευές οι οποίες βοηθούν στον εντοπισμό 
αντικειμένων τα οποία συχνά τοποθετούνται σε 
διάφορα μέρη στο σπίτι, όπως κλειδιά, πορτοφόλια, 
θήκες γυαλιών κτλ. ή οι οποίες ενημερώνουν το 
χρήστη ότι τα συνδεδεμένα με αυτές αντικείμενα 
βρίσκονται έξω από τα όρια χώρου που ο χρήστης 
έχει καθορίσει  

☐ 

Συσκευές 
πλοήγησης 

83 
Φορητά βοηθήματα 
πλοήγησης  
12.39.06 

 

Προϊόντα τα οποία βοηθούν τους χρήστες να 
κινούνται από μια τοποθεσία σε άλλη  

☐ 

84 
Φορητά βοηθήματα 
ταξιδιού 

 

Προϊόντα τα οποία βοηθούν το χρήστη να ταξιδεύει 
από μια τοποθεσία σε άλλη, δίνοντας πληροφορίες 
και δεδομένα για την πορεία, τα μέσα συγκοινωνίας 
και την πλοήγηση σε εξωτερικό χώρο 

☐ 

Εργαλεία 
γλώσσας και 
επικοινωνίας 

85 
Απλοποιημένα κινητά 
τηλέφωνα 

 

Κινητά τηλέφωνα εύκολα στη χρήση, δηλ. εύκολη 
επιφάνεια διεπαφής, μεγάλα κουμπιά για κλήσης και 
γραπτά μηνύματα κτλ.  

☐ 

86 
Λογισμικά πρόβλεψης και 
συμπλήρωσης λέξεων 
22.12.24 

 

Προγράμματα τα οπίοα προβλέπουν ολόκληρες 
λέξεις στη βάση των πρώτων γραμμάτων τα οποία 
πληκτρολογούνται από το χρήστη 

☐ 

87 
Λογισμικό πλοήγησης με 
εικόνες 

 

Καθοδηγεί σε προγραμματισμένες καθημερινές 
δραστηριότητες, βήμα με βήμα, με τη χρήση εικόνων 
σε κάθε βήμα 

☐ 

Συστήματα 
συναγερμού/
Ειδοποιήσεις 

88 

Προσωπικά συστήματα 
συναγερμού 
22.27.18  

Συσκευές που ενεργοποιούνται είτε από το χρήστη 
είτε αυτόματα σε περίπτωση προσωπικής έκτακτης 
ανάγκης, για να ειδοποιήσουν το χρήστη ή να 
καλέσουν βοήθεια από άλλο άτομο ή υπηρεσία 

☐ 

 89 

Συσκευές εντοπισμού 
πτώσης  

 

Οι συσκευές εντοπισμού πτώσεις φοριούνται από το 
άτομο και ενεργοποιούνται ειδοποιώντας κάποιο 
φροντιστή σε περίπτωση που ανιχνευτεί πτώση και/ή 
το άτομο παραμένει σε ξαπλωτή θέση. Η συσκευή 
στέλνει σήμα συναγερμού σε κάποιο άλλο άτομο ή 
κέντρο παρακολούθησης  

☐ 

90 
Ταυτότητα ιατρικής 
ενημέρωσης (Medical 
Alert ID) 

 

Έξυπνη ταυτότητα η οποία επιτρέπει την ενημέρωση 

ιατρικών καταστάσεων και στοιχείων επικοινωνίας σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης  

☐ 

 

 

6. Περιβάλλον 

 
Είδος 

 

Όνομα Προϊόντος 
(ISO Code) 

Επεξήγηση  

Χειρολαβές 
και ράγες 
λαβής 

91 

Χειρολαβές και ράγες 
στήριξης  
18.18.03 

 

Ράγες, συνήθως κυλινδρικές, προσαρμοσμένες σε 
τοίχο, δάπεδο ή άλλη σταθερή κατασκευή, οι οποίες 
παρέχουν τη δυνατότητα σε ένα άτομο να στηριχθεί ή 
να σταθεροποιηθεί  

☐ 

 92 
Ράγες λαβής και 
χειρολαβές (σταθερές ή 
μετακινούμενες) 

 

Ευθείες ράγες ή με γωνία, οι οποίες παρέχουν 
στήριξη σε ένα άτομο όταν αλλάζει θέση, στέκεται ή 
περπατά   

☐ 

Βοηθήματα 
για πλύσιμο 

93 
Καθίσματα ντους 
09.33.03 

 

Αδιάβροχα καθίσματα με ή χωρίς ρόδες για στήριξη 
σε καθιστή θέση στο ντους. Μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται βραχίονες, πόδια ρυθμιζόμενου 
ύψους, και λειτουργίες ανάκλισης 

☐ 

94 
Καθίσματα ντους/μπάνιου 
09.33.03 

 

Συσκευές που στηρίζουν την καθιστή θέση κατά τη 
διάρκεια του μπάνιου ή ντους  

☐ 

√Σημειώστε 

μέχρι και 5 

προϊόντα που 

θεωρείτε 

σημαντικά 

 



 

Βοηθήματα 
για τουαλέτα 

95 
Ένθετα καθίσματα 
τουαλέτας 
09.12.15 

 

Ανασηκωμένα καθίσματα τουαλέτας τα οποία 
μπορούν εύκολα α αφαιρεθούν από το πλαίσιο της 
τουαλέτας  

☐ 

96 
Καθίσματα με λεκάνη 
τουαλέτας 
09.12.03 

 

Καθίσματα, με ή χωρίς ρόδες, με ενσωματωμένα 
δοχεία για τις ανάγκες της τουαλέτας εκτός του 
χώρου του μπάνιου. 

☐ 

Κρεβάτια 97 
Στρώματα ανακούφισης 
πίεσης 
04 33 06 

 

Εμποδίζουν τραυματισμούς από την πίεση 
απομακρύνοντας την πίεση από τις προεξοχές των 
οστών  

☐ 

Εξαρτήματα 

τροχοκαθισμ

άτων 
98 

Μαξιλάρια ανακούφισης 
πίεσης 
04.33.03 

 

Συσκευές για εξασφάλιση της ακεραιότητας του ιστού 
μέσα από την ανακατανομή του βάρους στα οπίσθια 

☐ 

 99 
Φορητές ράμπες 
18.30.15 

 

Κινητές επιφάνειες με κλίση οι οποίες γεφυρώνουν 
ένα κενό μεταξύ δύο επιπέδων  

☐ 

 100 

Σανίδες ολίσθησης, χαλιά 
ολίσθησης και σεντόνια 
στροφής 
12.31.03  

Συσκευές για αλλαγή θέσης ή κατεύθυνσης του 
ατόμου με τεχνικές ολίσθησης. 

☐ 

 


