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Έκθεση για την Κατάσταση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα, 3 ∆εκεµβρίου 1998

Τον Ιούλιο του 1996 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το Νόµο 2430 µε
τίτλο: ‘’Καθιέρωση της 3ης ∆εκεµβρίου ως Εθνικής Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις’’.
Πρόκειται για ένα νόµο που περιλαµβάνει πολύ σηµαντικές διατάξεις για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους και εκφράζει έναν νέο τρόπο
προσέγγισης της αναπηρίας, η οποία πλέον, συνδέεται µε την άσκηση και το
σεβασµό
βασικών θεµελιωδών και αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων και
κοινωνικών δικαιωµάτων. Ένα νόµο που δηµιούργησε καινούργιες προοπτικές
για την πραγµατοποίηση της θεσµικής ανασυγκρότησης και της κοινωνικής
µεταρρύθµισης, που επί δεκαετίες τώρα διεκδικούν το αναπηρικό και γονεϊκό
κίνηµα, όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο και
ο οποίος άνοιξε το δρόµο για τη διαµόρφωση µιας κοινωνίας όπου τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες θα αποτελούν αναπόσπαστο και πλήρως ενταγµένο κοµµάτι
της και θα συµµετέχουν ενεργά στο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και
πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Ο Νόµος αυτός καθιέρωσε την ΕΣΑΕΑ ως την αντιπροσωπευτικότερη
τριτοβάθµια οργάνωση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και θεσµοθέτησε
ουσιαστικά τη θέση της ως Κοινωνικού Εταίρου της Ελληνικής Πολιτείας για
θέµατα που απασχολούν το χώρο. Με αυτήν την ιδιότητα, και όπως ακριβώς
αναφέρεται στον Ν.2430/96: ‘‘Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής Έκθεση αναφερόµενη
στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων των
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.’’
Μια τέτοια Έκθεση υποβλήθηκε για πρώτη φορά το 1996, χρονιά
καθιέρωσης της 3ης του ∆εκέµβρη ως Εθνικής Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες, µε σκοπό, αφενός την περιγραφή των βασικών προβληµάτων που
αντιµετωπίζει ο χώρος και των διαρθρωτικών αδυναµιών και τα εµποδίων που
υπάρχουν στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, αφετέρου την
αναφορά στο νέο τρόπο προσέγγισης της αναπηρίας και των θεµάτων που
συνδέονται µε αυτήν, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Το 1997, σε συνεργασία µε την Εταιρεία Ερευνών V-PRC, η ΕΣΑΕΑ
πραγµατοποίησε πανελλαδική έρευνα που έγινε µε σκοπό τη µέτρηση των
Στάσεων και των ∆ιαθέσεων της Κοινωνίας απέναντι στα Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες και αντί για Έκθεση, υπέβαλλε στη Βουλή των Ελλήνων τα
αποτελέσµατα αυτής της έρευνας τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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Φέτος, η Έκθεση που ακολουθεί είναι αντίστοιχη εκείνης του 1996 και
στοχεύει να δώσει µια γενική εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες σήµερα, αν λάβουµε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις,
νοµοθετικές, θεσµικές και άλλες, που έχουν σηµειωθεί στη χώρα µας και τα
θετικά βήµατα που έχουν, ή δεν έχουν γίνει, για την εξίσωση των ευκαιριών για
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, την καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος τους
και την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού που καθηµερινά βιώνουν σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής.
Θα αναφερθούµε συνοπτικά στην πρόοδο που έχει ή δεν έχει επιτευχθεί
σε διάφορους ζωτικούς τοµείς για το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα, όπως αυτός
της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και αποκατάστασης, των
κοινωνικών παροχών και των υπηρεσιών υγείας, της επιδοµατικής πολιτικής,
της νοµοθεσίας, της συµµετοχής των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων στα
κέντρα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και άλλους. Κι όπως θα
διαπιστώσει κανείς, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ στην
πραγµατικότητα, γιατί ακόµη κι αν σε νοµοθετικό ή θεσµικό επίπεδο έχουν
σηµειωθεί ορισµένες αλλαγές, εκκρεµούν ακόµη πάρα πολλά από τα καίρια
προβλήµατα που απασχολούν το χώρο, όχι µόνο επειδή πρόκειται για
προβλήµατα που έχουν βαθιές ρίζες, αλλα κι επειδή ακόµη κι όταν λαµβάνονται
αποφάσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην επίλυσή τους, αυτές οι
αποφάσεις καθυστερούν να εφαρµοστούν στην πράξη.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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Στην Έκθεση του 1996 είχαµε αναφερθεί στην ψήφιση του Νόµου 1566
το έτος 1985, ο οποίος αφορούσε στην Εκπαίδευση και περιλάµβανε
σηµαντικές διατάξεις και για την Ειδική Αγωγή και την Ειδική Επαγγελµατική
Εκπαίδευση. Είχαµε όµως επισηµάνει και τη µη-υλοποίηση των περισσοτέρων
από τις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτόν τον Νόµο, καθώς επίσης και την
ανάγκη διαµόρφωσης ενός νέου Νόµου για την Εκπαίδευση των µαθητών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειµένου να επέλθει ουσιαστική ποιοτική και
ποσοτική αναβάθµιση σε αυτόν τον τοµέα.
Είναι γεγονός ότι στην πράξη δεν έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα για
την καταπολέµηση του εκπαιδευτικού αποκλεισµού που βιώνουν πολλά άτοµα
µε ειδικές ανάγκες. Αρκεί να αναφέρουµε ότι από τις 200.000 περίπου παιδιά µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα, οι
υπάρχουσες δοµές ειδικής εκπαίδευσης καλύπτουν τις ανάγκες ενός ποσοστού
της τάξης του 8%. Το απαράδεκτο αυτό ποσοστό όµως δεν είναι το µόνο
πρόβληµα. Οι µονάδες ειδικής αγωγής που υπάρχουν δεν είναι πάντα
στελεχωµένες µε ειδικευµένο προσωπικό, δε διαθέτουν την κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδοµή και δυστυχώς, συγκεντρώνονται στα µεγάλα αστικά
κέντρα. Η συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια δεν αποτελεί
θεσµοθετηµένη διαδικασία αλλά επαφίεται συνήθως στην καλή θέληση
εκπαιδευτικών και γονιών.
Το ποσοστό που διατίθεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Παιδείας για την Ειδική Αγωγή (περίπου 1%), σε καµιά περίπτωση δε µπορεί να
καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες. Κι ίσως να µη γίνει ποτέ αύξηση των
κονδυλίων για την Ειδική Αγωγή αν δεν καθιερωθεί ως υποχρεωτική η
εκπαίδευση και για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, γεγονός που θα συνεπάγονταν
δεσµεύσεις, τόσο για τις οικογένειες αυτών των παιδιών, όσο και για την
επίσηµη Πολιτεία. Βάσει του Νόµου 1566/85, το να µη στείλει ένας γονιός το
παιδί του στο σχολείο αποτελεί ποινικό αδίκηµα. Το ίδιο και η µη- παροχή
εκπαίδευσης από την Πολιτεία. Σε ότι αφορά τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες κάτι
τέτοιο δεν ισχύει, γεγονός που θεωρούµε σοβαρή διάκριση εις βάρος τους,
παρόλο που ο ίδιος Νόµος προβλέπει την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε
το οποίο αυτή η αρνητική διάκριση θα µπορούσε να είχε αρθεί, αλλά δυστυχώς
αυτό δεν έχει γίνει.
Η σχολική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες συναντά ακόµη πολλά
εµπόδια αφού διατηρούνται προβλήµατα όπως αυτό της ανεπαρκούς
υλικοτεχνικής υποδοµής, του απροσπέλαστου των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
της µη επαρκούς ή ανύπαρκτης κατάρτισης και εξειδίκευσης του εκπαιδευτικού
προσωπικού, της ανυπαρξίας αναλυτικών, ειδικά προσαρµοσµένων και
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εξατοµικευµένων προγραµµάτων σπουδών για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, αλλά και προγραµµάτων επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς.
Και αν τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν άτοµα µε αισθητηριακά ή κινητικά
προβλήµατα είναι µεγάλα γιατί τα µέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής δεν καλύπτουν
ανάγκες που συνδέονται µε τη φύση της αναπηρίας τους, ας αναλογιστούµε το
µέγεθος των προβληµάτων όταν πρόκειται για οµάδες όπως αυτή των ατόµων
µε νοητική υστέρηση, µε αυτισµό, µε βαριές ψυχοσωµατικές και πολλαπλές
αναπηρίες, που αποτελούν τις κατεξοχήν αποκλεισµένες κατηγορίες από την
εκπαίδευση και γενικότερα και που τα ιδιαίτερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν τροφοδοτούνται από την ανεπάρκεια κατάλληλα στελεχωµένων
και εξοπλισµένων ∆ιαγνωστικών Κέντρων που θα επέτρεπαν σε ένα επόµενο
στάδιο και τη σωστή εκπαιδευτική παρέµβαση. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι
σήµερα δεν υπάρχει ούτε ένα ειδικό σχολείο για τις προαναφερόµενες
κατηγορίες.
Η ειδική εκπαίδευση συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σηµαντικές
ελλείψεις οι οποίες καθυστερούν και δυσχεραίνουν το σταδιακό πέρασµα από
τις ξεχωριστές µονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης στις δοµές της Γενικής
Εκπαίδευσης που είναι και ένας από τους µακροπρόθεσµους στόχους του
αναπηρικού και γονεϊκού κινήµατος, όπου αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί. Γιατί
ας µην ξεχνάµε, ότι το σχολείο δεν είναι µόνο ένας χώρος εκµάθησης κάποιας
συγκεκριµένης ύλης, αλλά και χώρος κοινωνικοποίησης και ψυχοκοινωνικής
ανάπτυξης, κάτι που για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχει ιδιαίτερη σηµασία.
Είναι απογοητευτικό ότι το Σχέδιο Νόµου για την Ειδική Αγωγή που είχε
δοθεί στη δηµοσιότητα από τον Υπουργό Παιδείας το Μάρτιο του 1995 και το
οποίο γέννησε κάποιες ελπίδες, ακόµη δεν έχει πάει στη Βουλή για ψήφιση, την
ίδια στιγµή που τα προβλήµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες όχι µόνο διατηρούνται αλλά και σε πολλές περιπτώσεις
οξύνονται.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5

Έκθεση για την Κατάσταση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα, 3 ∆εκεµβρίου 1998

Είναι γεγονός ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν µια
πληθυσµιακή οµάδα που βιώνει υψηλά ποσοστά ανεργίας, αν λάβουµε υπόψη
ότι τα άτοµα αυτά κινδυνεύουν 2 - 3 φορές περισσότερο να µείνουν άνεργοι και
να παραµείνουν χωρίς απασχόληση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι
ο υπόλοιπος πληθυσµός. Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες πλήττονται περισσότερο από τους άλλους εργαζόµενους ή
υποψήφιους εργαζόµενους και χάνοντας την οικονοµική τους ανεξαρτησία
περιθωριοποιούνται, όχι µόνο οικονοµικά αλλά και κοινωνικά. Επίσης, ακόµη κι
όταν βρίσκουν δουλειά, τις περισσότερες φορές αυτή δεν ανταποκρίνεται στις
δυνατότητες και ικανότητές τους, είναι χαµηλά αµειβόµενη, χωρίς προοπτικές
ανέλιξης και µε άσχηµες συνθήκες εργασίας.
Η επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες παραµένει
εκτός γενικού συστήµατος τυπικής και άτυπης κατάρτισης. Τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες καταρτίζονται σε επαγγέλµατα και σε ειδικότητες που τις πιο πολλές
φορές δεν τις έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα την όξυνση του
φαινοµένου της ανεργίας και της αναντιστοιχίας µεταξύ αποκτηθέντων
προσόντων και αναγκών της αγοράς. Η αποκοπή της κατάρτισης των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες από το γενικό σύστηµα τυπικής και άτυπης επαγγελµατικής
κατάρτισης οδηγεί όλο και περισσότερο στην οικονοµική και κοινωνική
περιθωριοποίηση αυτών των ατόµων.
Ειδικότερα για οµάδες όπως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, µε αυτισµό,
µε βαριές ψυχοσωµατικές και πολλαπλές αναπηρίες, η κατάσταση είναι ακόµη
πιο δύσκολη. Τα άτοµα αυτά δε µπορούν να ενταχθούν στο γενικό σύστηµα
κατάρτισης, γι’ αυτό και θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευµένες δοµές, ειδικά
κέντρα κατάρτισης απολύτως συνδεδεµένα µε την προοπτική της ένταξης
αυτών των ατόµων σε µονάδες προστατευµένης ή υποστηριζόµενης
απασχόλησης.
Γι’ αυτές τις οµάδες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες πρέπει να
θεσπιστούν ειδικά µέτρα πολιτικής, να δηµιουργηθούν νέες δοµές,
συνδυάζοντας την επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση µε την παροχή,
σ’ αυτά τα άτοµα, υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. Όµως,
για την µεγάλη πλειοψηφία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες πρέπει να
επιδιωχθεί και να θεσπιστεί η ένταξή τους στο γενικό σύστηµα τυπικής και
άτυπης κατάρτισης, έτσι ώστε να αποκτούν τα ίδια επαγγελµατικά προσόντα και
την ίδια επαγγελµατική ειδίκευση, όπως το σύνολο του πληθυσµού.
Σήµερα στην χώρα µας ένας µικρός µόνο αριθµός ατόµων µε ειδικές
ανάγκες εκπαιδεύεται σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆, του
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Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, της Τοπικής Αυτοδοίκησης, Ιδρυµάτων και
Συλλόγων Γονέων και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Πρόκειται για Κέντρα όµως
που στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στις µεγάλες πόλεις και των οποίων τα
αντικείµενα κατάρτισης δεν εναρµονίζονται µε τις ανάγκες της αγοράς, µε
αποτέλεσµα τα περισσότερα άτοµα να µη βρίσκουν εργασία µετά το τέλος της
επαγγελµατικής τους κατάρτισης.
Το 1986 ψηφίστηκε ο Νόµος 1648 µε τον οποίο είχε θεσπιστεί το µέτρο
της ποσόστωσης και της αναγκαστικής τοποθέτησης των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Ο Νόµος αυτός, αν και λειτούργησε ευεργετικά για πολλά άτοµα
µε ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας, την ίδια στιγµή
καταστρατηγήθηκε και πολλές από τις θέσεις που δικαιούνταν άτοµα µε ειδικές
ανάγκες κατακλήστηκαν από µη-ανάπηρα άτοµα, γεγονός που οφειλόταν σε
αδυναµίες του Νόµου που από την αρχή είχαµε επισηµάνει, αλλά οι ανησυχίες
µας δεν βρήκαν ανταπόκριση µε αποτέλεσµα να φτάσουµε στη δηµιουργία
φαινοµένων όπως αυτό των ‘’ανάπηρων - µαϊµούδων’’.
Η ΕΣΑΕΑ, για πολλά χρόνια, διεκδικούσε την τροποποίηση και
συµπλήρωση αυτού του νόµου. Το Σεπτέµβριο του 1998, τη θέση του
Ν.1648/86 πήρε ο νέος Νόµος 2643 για την Απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών, ο οποίος θεωρούµε ότι παρέχει κάποιες δυνατότητες για να
προωθηθεί η απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες προς τη σωστή
κατεύθυνση. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων όµως εξαρτάται από το
πόσο σύντοµα θα ξεκινήσει η υλοποίηση του νόµου, που ευχόµαστε να µην έχει
την τύχη πολλών νόµων οι οποίοι ψηφίζονται και µένουν ανενεργοί ή
εφαρµόζονται µε µεγάλη καθυστέρηση.
Αν λάβουµε υπόψη τις πολύ σηµαντικές εξελίξεις που σηµειώνονται και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της απασχόλησης, τότε θα ήταν λάθος να µη
δώσουµε έµφαση στις νέες προοπτικές που ανοίγονται και στη χώρα µας µε την
υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πρώτων Οδηγιών για την
Απασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτιση των Εθνικών
Σχεδίων ∆ράσης, τα οποία όφειλαν να συµπεριλάβουν µέτρα και για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες.
Η ύπαρξη ξεχωριστής Οδηγίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση, αποτελεί σαφώς ένδειξη των
φιλότιµων προσπαθειών της Κυβέρνησης να δώσει έµφαση σε µια οµάδα του
πληθυσµού που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και
αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης σε αυτήν.
7
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Η ΕΣΑΕΑ είχε την ευκαιρία να καταθέσει τις απόψεις της στο
περιεχόµενο του Ελληνικού Σχεδίου ∆ράσης και να επισηµάνει βασικές
αδυναµίες και ελλείψεις. Είναι αλήθεια πως χρειάζεται να γίνουν πολλές
βετλιώσεις προκειµένου οι πολιτικές για την απασχόληση των αµεα να
ενταχθούν στο συνολικό σχεδιασµό και να µην αποτελούν µια αποσπασµατική
δέσµη µέτρων. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η άρση του κοινωνικού και οικονοµικού
αποκλεισµού των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η συµµετοχή τους στην
παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη της χώρας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Είναι γνωστό πως το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα από χρόνια
διεκδικούσε τη θεσµοθέτηση ενός ενιαίου συστήµατος στο χώρο της
προνοιακής πολιτικής, η οποία θα έδινε τέλος στην άναρχη ανάπτυξη δοµών,
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στη χαµηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, στην έλλειψη
συντονισµού, στην απουσία δοµών στην Περιφέρεια της χώρας και σε άλλα
προβλήµατα.
Το 1998 σηµαδεύεται από έναν ακόµη καινούργιο νόµο. Το Ν. 2646/1998
για την
΄΄Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας΄΄.
Πρόκειται για έναν Νόµο που σε γενικές γραµµές είναι σηµαντικός γιατί εκφράζει
την προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά, προκειµένου να διαµορφωθούν
δοµές και χαρακτηριστικά συστήµατος στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας.
Σε ότι αφορά συγκεκριµένα το χώρο µας, δε θα µπορούσαµε να µην
δεχτούµε ότι ο Νόµος περιλαµβάνει σηµαντικές διατάξεις για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, όπως είναι η πρόβλεψη για κατάρτιση ειδικών προγραµµάτων κυρίως,
για τις πιο αδικηµένες κατηγορίες όπως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό,
βαριές
ψυχοσωµατικές
και
πολλαπλές
αναπηρίες,
η
λειτουργία
Προστατευµένων Παραγωγικών Εργαστηρίων, η λειτουργία Κέντρων
Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, καθώς επίσης Κέντρων Στήριξης Αυτιστικών Ατόµων, τα
προγράµµατα εισοδηµατικών ενισχύσεων, και άλλα.
Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι µε τον συγκεκριµένο νόµο θα επιλυθούν όλα
τα προβλήµατα, που στο χώρο της πρόνοιας είναι πολλά και µεγάλα και
απαιτούν µακρόπνοο σχεδιασµό και συντονισµένη εφαρµογή. Όπως είχαµε
αναφέρει και στην Έκθεση του 1996, σήµερα απουσιάζουν από τη χώρα µας ο
ενιαίος σχεδιασµός και η ιεράρχηση των δράσεων στα προγράµµατα που
υλοποιούνται στο χώρο της πρόνοιας. ∆εν έχει ακόµη αναπτυχθεί ένας
σύγχρονος µηχανισµός διοίκησης και διαχείρισης όλων των υπηρεσιών και
φορέων πρόνοιας, µε αποτέλεσµα οι όποιες δράσεις υλοποιούνται να µην
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης πραγµατικότητας.
Οι υπάρχουσες δοµές λειτουργούν µε τρόπο που συντηρούν την
αναντιστοιχία οικονοµικού κόστους και προσφερόµενης υπηρεσίας. Η δυσµενής
οικονοµική κατάσταση πολλών φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες
παραµένει ακόµη µια σκληρή πραγµατικότητα για το χώρο µας που οδηγεί
σταδιακά στην υποβάθµιση των υπηρεσιών.
Πρόθεσή µας δεν είναι να επαναλάβουµε τα όσα περιλαµβάνει η Έκθεση
του 1996, αν και τα πράγµατα δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια.
Θέλουµε όµως να επισηµάνουµε, πως για το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα είναι
ανησυχητικό το γεγονός ότι η ανάπτυξη δοµών που είναι ζωτικής σηµασίας για
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το χώρο, αποτελούν ακόµη αντικείµενο συζήτησης κι όχι συγκεκριµένα µέτρα
που έχουν µπει στη φάση υλοποίησης.
Πιο συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στην ίδρυση και λειτουργία
εξειδικευµένων Κέντρων Αποκατάστασης, κατάλληλα εξοπλισµένων και
στελεχωµένων µε ειδικότητες της οµάδας Αποκατάστασης, στην ανάπτυξη
Κέντρων Ανεξάρτητης ∆ιαβίωσης που θα επιτρέπουν την παραµονή των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον,
συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, στην αποφυγή
της ιδρυµατικής περίθαλψης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Αναφερόµαστε στη δηµιουργία Ξενώνων και Κέντρων Βραχείας
Φιλοξενίας τα οποία θα λειτουργούν ως χώροι παραµονής µικρής διάρκειας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες που δε µπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να
παραµείνουν στην κατοικία τους, ή ως χώροι όπου τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
και ειδικότερα κατηγορίες όπως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές
ψυχοσωµατικές και πολλαπλές αναπηρίες, θα εκπαιδεύονται στις καθηµερινές
δραστηριότητες προκειµένου να αναπτύξουν δεξιότητες αυτόνοµης διαβίωσης.
Αναφερόµαστε στην ανάπτυξη κατασκηνωτικών προγραµµάτων για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους µε σύγχρονες
υποδοµές και ειδικευµένο προσωπικό, καθώς επίσης και στη διασφάλιση
πρόσβασης σε κατασκηνωτικούς χώρους που δεν απευθύνονται αποκλειστικά
σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ώστε να εξυπηρετηθεί, όπου αυτό είναι δυνατό, ο
στόχος της κοινωνικής ένταξης.
Σηµειώνουµε ότι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας χρηµατοδοτεί εδώ
και χρόνια ένα µεγάλο πρόγραµµα κατασκηνώσεων για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Θεωρούµε όµως ότι χρειάζεται ποιοτική και θεσµική βελτίωση και
κατοχύρωση αυτού του προγράµµατος.
Επίσης, το ίδιο Υπουργείο, εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει πιλοτικά το
πρόγραµµα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’. Η ΕΣΑΕΑ είχε προτείνει και είχε ζητήσει, το
πρόγραµµα αυτό να επεκταθεί και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πράγµα που
είχε θέσει ως στόχο και το Υπουργείο, αλλά ακόµη δεν έχει προχωρήσει τίποτα
στην πράξη.
∆οµές σαν αυτές που ανανφέρονται παραπάνω πρέπει να ενταχθούν
στις άµεσες προτεραιότητες της Κυβερνητικής πολιτικής. Είναι θετικό βήµα το
να ψηφίζονται Νόµοι και να εκδίδονται Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές
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Αποφάσεις (όπως αυτή για τις Στέγες Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης). Ταυτόχρονα
όµως, είναι απογοητευτικό να βλέπουµε σηµαντικές θεσµικές ρυθµίσεις να
παραµένουν διατυπωµένες στο χαρτί και να µην µεταφράζονται σε πράξη, ή
όταν αυτό γίνεται, να γίνεται µε απαράδεκτες καθυστερήσεις και έλλειψη
συντονισµού.

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Μείζον θέµα για το χώρο παραµένει η εκλογίκευση της επιδοµατικής
πολιτικής, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες και τα επιδόµατα που
παίρνουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να διαµορφώνονται µε βάση τις
πρόσθετες ανάγκες που πρέπει να καλύψουν.
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Υπενθυµίζουµε ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες συνεχίζουν να είναι µια
από τις πιο χαµηλές οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού και από τις πιο
ευπαθείς σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν
πολλά άτοµα, που λόγω αδυναµίας τους ν’ απασχοληθούν ή λόγω των
επιπλέον αναγκών που συνεπάγεται η αναπηρία τους, αντιµετωπίζουν
επιπρόσθετα οικονοµικά προβλήµατα.
Τα κονδύλια που διαθέτει η πολιτεία και ειδικότερα τα ασφαλιστικά ταµεία
για την κάλυψη αναγκών ζωτικής σηµασίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
είναι χαµηλά και πολλές φορές ανύπαρκτα. Έτσι, τεχνικά βοηθήµατα, συσκευές,
αλλά και υπηρεσίες προσωπικής αρωγής που θα ενίσχυαν το βαθµό
αυτονοµίας και κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, διευθετήσεις
και προσαρµογές που θα καθιστούσαν το χώρο απασχόλησης ή κατοικίας ενός
ατόµου µε ειδικές ανάγκες προσπελάσιµο, κατάλληλη ιατροφαρµακευτική και
θεραπευτική αγωγή ή υψηλής ποιότητας διατροφή που απαιτούν ορισµένες
κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, συνεπάγονται ένα οικονοµικό κόστος
τέτοιο που αδυνατούν να το αντέξουν, µ’ αποτέλεσµα να µη µπορούν ν’
αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες και τα πρακτικά µέσα που προσφέρονται
σήµερα για την αναβάθµιση του επιπέδου ζωής τους.
Παρά το γεγονός ότι τις δεκαετίες ΄80 και ΄90 η επιδοµατική πολιτική
διευρύνθηκε και καλύπτει πολλές κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, οι
αδικίες που παρουσιάζει ακόµη το σύστηµα των επιδοµάτων είναι µεγάλες.
Υπάρχουν κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες οι οποίες δε λαµβάνουν
κανένα επίδοµα ή αυτό που παίρνουν είναι εξαιρετικά χαµηλό και δεν επαρκεί
για να καλύψει τις ανάγκες τους, όπως π.χ. τα άτοµα µε βαριές αναπηρίες, µία
κατηγορία όπου οι παροχές συνδέονται κατά κύριο λόγο µε οικονοµικά κριτήρια.
Τα επιδόµατα καταβάλλονται πολλές φορές µε αρκετή χρονική
καθυστέρηση ή οι αυξήσεις που δίνονται σ’ αυτά δεν επαρκούν για ν’
αντισταθµίσουν το συνεχώς αυξανόµενο κόστος ζωής ή δεν ανταποκρίνονται
στις συγκεκριµένες ατοµικές και οικογενειακές ανάγκες των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, πόσο µάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι πολλά από αυτά τα άτοµα
στηρίζονται µόνο σ΄ αυτά τα επιδόµατα. Έτσι, ενώ το Φεβρουάριο του 1998
ανακοινώθηκε αύξηση των επιδοµάτων, αυτή δεν έχει ακόµη δοθεί.
Επίσης, µείζον παραµένει το θέµα των κρατικών επιχορηγήσεων στους
φορείς των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των γονιών τους. Τόσο εκείνων που
υλοποιούν συγκεκριµένα προγράµµατα µε στόχο την ουσιαστική εξίσωση των
ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και την ένταξή τους στα δρώµενα της
κοινωνίας, όσων και των φορέων που εκπροσωπούν αυτές τις κατηγορίες και
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έχει επίσηµα αναγνωριστεί το έργο και η προσφορά τους. Μια σηµαντική
διάταξη που περιλαµβάνει ο Ν.2430/96 για την επιχορήγηση των
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ακόµη δεν
έχει ενεργοποιηθεί, αφού δυο χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου ακόµη δεν έχει
εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, µε αποτέλεσµα η οικονοµική
κατάσταση πολλών φορέων να παραµένει εξαιρετικά δυσµενής.
Για µια ακόµη φορά τονίζουµε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει συνολική
αναµόρφωση της επιδοµατικής πολιτικής, πράγµα για το οποίο δεσµεύτηκε και
ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχαµε µαζί του στις 27 Ιανουαρίου 1998,
αλλά ακόµη δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως επίσης, είναι αναγκαίο να επισπευθούν
οι διαδικασίες επιχορήγησης των οργανώσεων, γιατί ας µην ξεχνάµε πως σε
πολλές περιπτώσεις αναπληρώνουν το έργο που θα έπρεπε το ίδιο το κράτος
να κάνει όντας αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλλει το αναπηρικό και
γονεϊκό κίνηµα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Για κάποιες κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως οι
νεφροπαθείς, οι µεταµοσχευµένοι, οι αιµορροφιλικοί, τα άτοµα που πάσχουν
από µεσογειακή αναιµία, οι χανσενικοί, έχει ιδαίτερη σηµασία το επίπεδο
υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης που τους παρέχεται.
Θα αναφερθούµε και πάλι στην έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού εξειδικευµένου και άρτια ενηµερωµένου, στην έλλειψη
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µηχανηµάτων νέας τεχνολογίας, στη χαµηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας
που παρέχονται, την ίδια στιγµή που ο αριθµός των ατόµων που την έχουν
ανάγκη αυξάνεται, στα ανεπαρκή οικονοµικά µέσα κάποιων οµάδων για να
έχουν την ιατροφαρµακευτική και θεραπευτική αγωγή ή την υψηλής ποιότητας
διατροφή που απαιτεί η πάθησή τους.
Οι ανάγκες για αίµα και παράγωγα για τα άτοµα µε µεσογειακή αναιµία
και αιµορροφιλία, καθώς επίσης και οι ανάγκες για µοσχεύµατα για τους
νεφροπαθείς ή για σωστή παρακολούθηση της υγείας οµάδων όπως άτοµα που
έχουν κάνει µεταµόσχευση νεφρού, συνεχώς αυξάνονται χωρίς ταυτόχρονα να
ενισχύονται στο βαθµό που πρέπει, δράσεις όπως η επέκταση και σωστή
λειτουργία Κέντρων Αιµορροφιλίας, η ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιµοδοσίας και
η µηχανοργάνωση των αιµοδοσιών για πιο αποτελεσµατική διαχείρηση των
ποσοτήτων αίµατος, η αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα
Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας, η ανάπτυξη προγραµµάτων για εξάπλωση
της δωρεάς οργάνων και ιστών σώµατος, ίσως µέσα από τη θεσµοθέτηση του
επαγγέλµατος του Προσελκυτή Εθελοντών Αιµοδοτών και ∆ωρητών Οργάνων
και Ιστών Σώµατος, και άλλα.
Θεωρούµε υποχρέωσή µας να επιδοκιµάσουµε σε αυτό το σηµείο την
πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής να κάνει όλους τους Βουλευτές
δωρητές οργάνων και ιστών σώµατος και να καθιερώσει στη Βουλή την
εθελοντική αιµοδοσία.
Τέλος, είναι αναγκαίο να κάνουµε και φέτος αναφορά στα τροχαία
ατυχήµατα, αποτέλεσµα των οποίων είναι, ένας µεγάλος αριθµός πολιτών κάθε
χρόνο να βρίσκεται στην ανάγκη να χρησιµοποιήσει µόνιµα ή προσωρινά
υπηρεσίες λειτουργικής και φυσικής αποκατάστασης γιατί όπως είναι γνωστό,
τα τροχαία ατυχήµατα προξενούν κυρίως τετραπληγίες, παραπληγίες και βαριές
κινητικές αναπηρίες. Από τις σωστές και έγκαιρες πρώτες βοήθειες εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό η εξέλιξη του τραυµατία. Κέντρα Φυσικής και Λειτουργικής
Αποκατάστασης παραπληγικών, τετραπληγικών και ατόµων µε βαριές κινητικές
αναπηρίες συγκεντρώνονται στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και δεν
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε εθνικό επίπεδο.
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Όπως και στην Έκθεση του 1996, έτσι και εδώ, αφιερώνουµε ξεχωριστό
κοµµάτι στην Πρόσβαση γιατί τη θεωρούµε ως µια από τις βασικότερες
προϋποθέσεις κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ένταξης των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Πρόσβαση στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον,
στα µέσα µαζικής µεταφοράς και επικοινωνίας, σηµαίνουν πρόσβαση στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση, στον πολιτισµό, στις υπηρεσίες υγείας και
πρόνοιας, στην κοινωνική ζωή, στη ΖΩΗ γενικότερα!
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Ακόµη και σήµερα βλέπουµε κανόνες και αρχές δόµησης να
καταστρατηγούνται προς όφελος εργολαβικών συµφερόντων. Τα επίπεδα
προσπελασιµότητας σε χώρους ζωτικής σηµασίας, όπως είναι τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκοµεία, αθλητικοί και ψυχαγωγικοί
χώροι, εκκλησίες, πολιτιστικά κέντρα, και άλλα, είναι εξαιτερικά χαµηλά. Γι’ αυτό
και είναι απαραίτητο να ψηφιστεί άµεσα ο νέος ΓΟΚ (Γενικός Οικοδοµικός
Κανονισµός) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που πιστεύουµε ότι θα ανοίξει τα δρόµο για να
λυθούν κάποια από τα προβλήµατα προσπέλασης που υπάρχουν σήµερα.
Θα ήταν παράλειψη, σε ότι αφορά τα µέσα µεταφοράς, να µην κάνουµε
αναφορά στη σηµαντική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών προωθώντας µια σειρά µέτρων και πιλοτικών
δράσεων, που στόχο έχουν να δηµιουργήσουν συνθήκες άνετης µετακίνησης
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και να καταστήσουν σταδιακά, όλα τα µέσα
µεταφοράς και τους οργανισµούς και υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο,
προσβάσιµα, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Μεταξύ αυτών είναι η χορήγηση αδειών για
ειδικά προσαρµοσµένα ταξί στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών, ο
καθορισµός 25 γραµµών λεωφορείων της ΕΘΕλ, µε ένα τουλάχιστον
προσβάσιµο λεωφορείο ανά ώρα και η δηµιουργία συνθηκών πρόσβασης σε
κάποιους σταθµούς τρένων.
Πέρα από την πρόσβαση στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον ή τα
µέσα µεταφοράς παραµένει µεγάλη η ανάγκη για πρόσβαση στην ενηµέρωση
ατόµων µε αισθητηριακές αναπηρίες, πόσο µάλλον αν λάβουµε υπόψη την
ευρεία χρήση του γραπτού λόγου και των οπτικών µέσων σήµερα, που
αποκλείει τα άτοµα αυτά από πληροφορίες σηµαντικές και ζωτικές ακόµη και για
την ακεραιότητά τους. Θεωρούµε λοιπόν απαραίτητο να καθιερωθεί και να
επεκταθεί η χρήση της ανάγλυφης γραφής braille ή των µαγνητοφωνηµένων
πληροφοριών, η χρήση οθονών και ειδικών τηλεφωνικών συσκευών σε
αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµούς λεωφορείων, δηµόσιες υπηρεσίες, κτλ., η
χρησιµοποίηση του υποτιτλισµού σε ελληνικές εκποµπές και άλλα.
Είναι αλήθεια πως σε ότι αφορά τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής είναι
πολύ θετικό βήµα το ότι η νοηµατική γλώσσα όλο και περισσότερο µπαίνει στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και ότι σήµερα, σχεδόν όλα τα µεγάλα κανάλια έχουν
εντάξει στα ειδησεογραφικά τους δελτία ειδικό ∆ελτίο Κωφών.
Πράγµατι λοιπόν, έχουν γίνει κάποια θετικά βήµατα αλλά σίγουρα οι
δυνατότητες δεν έχουν εξαντληθεί και δεν περιορίζονται µόνο σε ποσοτικούς
δείκτες. ∆εν αρκεί η απλή χρηµατοδότηση κάποιων έργων ή δράσεων.
16
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Χρειάζεται να υπάρχει συνεχής και ουσιαστική συνεργασία µεταξύ των φορέων
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των αρχών της Πολιτείας και των
επαγγελµατιών, όταν πρόκειται για τη δηµιουργία συνθηκών πρόσβασης και
οπωσδήποτε, χρειάζεται να εξασφαλίζονται οι συνθήκες εκείνες που θα
επιτρέπουν την εφαρµογή των όποιων θετικών µέτρων, όχι µόνο στις µεγάλες
πόλεις, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ένα εξαιρετικά σηµαντικό βήµα που έγινε προς την κατεύθυνση
συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου σε ότι αφορά τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, είναι η συγκρότηση από τον Πρωθυπουργό µιας ∆ι-υπουργικής
Επιτροπής µε την αρµοδιότητα να αντιµετωπίζει συνολικά τα θέµατα που
απασχολούν αυτήν την οµάδα του πληθυσµού. Πρόκειται για µια ενέργεια που
είναι ενδεικτική της νέας φιλοσοφίας που διαµορφώνεται και στη χώρα µας,
αλλά που όπως συµβαίνει και µε πολλές άλλες πρωτοβουλίες, ακόµη δεν έχει
αποδόσει καρπούς, αφού η Επιτροπή αυτή έχει συνεδριάσει µια µόνο φορά και
δεν έχει µέχρι τώρα υπάρξει καµιά ενηµέρωση για την πορεία των εργασιών
της.
17
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Πρέπει να πούµε ότι το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα έχει εναποθέσει
στην προαναφερόµενη ∆ι-υπουργική Επιτροπή, την υλοποίηση ενός πάγιου
αιτήµατος στην Ελλάδα που είναι αυτό της εκπόνησης και εφαρµογής ενός
Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, που θα
στοχεύει στην εξίσωση των ευκαιριών, την καταπολέµηση των διακρίσεων και
την προώθηση µιας νέας πολιτικής και κοινωνικής δυναµικής. Ένα Πρόγραµµα
που θα το στηρίξουν όλοι οι φορείς, συµβάλλοντας στην επιτυχηµένη
υλοποίησή του.
Η εµπειρία του παρελθόντος έχει αναδείξει την ανάγκη για ξεκαθάρισµα
αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων Υπουργείων σε ότι αφορά τα µέτρα και τις
πολιτικές που απευθύνονται στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Πρέπει επιτέλους να
διαµορφωθούν συνθήκες συνέργιας και εξορθολογισµού των νοµοθετικών
πρωτοβουλιών και να θεσµοθετηθούν διαδικασίες µόνιµου και σταθερού
συντονισµού του κυβερνητικού έργου στο σύνολό του. Μόνο έτσι θα µπορέσουν
να αξιοποιηθούν στο µέγιστο σηµαντικές πρωτοβουλίες που κατά καιρούς
παίρνονται. Η χάραξη εθνικής πολιτικής για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
συνολικά και για συγκεκριµένες κατηγορίες ειδικότερα, αποτελεί προϋπόθεση
για την αντιµετώπιση προβληµάτων του χώρου που σε άλλη περίπτωση θα
συνεχίζουν να διαιωνίζονται.
Σε αυτό το σηµείο δε θα µπορούσαµε να µην αναφερθούµε και στο
Ν.2430/96, που ενώ προβλέπει την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρµογής του
Παγκόσµιου Προγράµµατος και των Πρότυπων Κανόνων του ΟΗΕ για τα Άτοµα
µε Ειδικές Ανάγκες, ουσιαστικά δεν έχει γίνει ακόµη τίποτα προς την
κατεύθυνση υλοποίησης τόσο σηµαντικών διατάξεων. Επίσης, πρέπει να
επισηµάνουµε τη µη άσκηση µέχρι τώρα από τη Βουλή του ελέγχου που
απαιτείται, προκειµένου να ξεκινήσει και να διασφαλιστεί η λειτουργία Οργάνων
που προβλέπονται από το Ν.2430/96, όπως είναι η Επιτροπή Εκπόνησης του
Εθνικού Σχεδίου Εφαρµογής που αναφέρθηκε παραπάνω.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
∆ε θα µπορούσαµε να µην αναφερθούµε στον Αθλητισµό των Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες όπου η κατάσταση είναι απογοητευτική και σε πολλές
περιπτώσεις απαράδεκτη. Η προσπάθεια κρατικοποίησης του αθλητικού
κινήµατος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. Το
2004, µετά την Ολυµπιάδα θα ακολουθήσει η Παρολυµπιάδα που θα
περιλαµβάνει 23 ειδικά αθλήµατα, τη στιγµή που στη χώρα µας έχουν
αναπτυχθεί µόνο 3, γεγονός που δε µας τιµά και τόσο.
Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να ενθαρρύνει τον Ειδικό Αθλητισµό µε
την ανάπτυξη ειδικού προγράµµατος προετοιµασίας για την Παρολυµπιάδα και
19

Έκθεση για την Κατάσταση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα, 3 ∆εκεµβρίου 1998

να προωθήσει τη διαδικασία αναγνώρισης µιας Αθλητικής Οµοσπονδίας, µέσα
από την οποία θα κατοχυρώνεται η συµµετοχή όλων των φορέων που
συµµετέχουν στη ∆ιεθνή Παρολυµπιακή Επιτροπή (IPC).
Θα ήταν άδικο να µην αξιοποιηθούν οι δυνατότητες πολλών ατόµων µε
ειδικές ανάγκες που ασχολούνται µε τον ειδικό αθλητισµό και έχουν κατά
καιρούς διακριθεί για τις επιδόσεις τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Όπως αναφέρεται στον Κανόνα 18 από τους Πρότυπους Κανόνες του
ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ‘Τα
Κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωµα των οργανώσεων των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες να εκπροσωπούν άτοµα µε αναπηρίες σε κρατικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Τα Κράτη πρέπει ακόµη να αναγνωρίζουν τον
συµβουλευτικό ρόλο των οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη λήψη
αποφάσεων για ζητήµατα σχετικά µε την αναπηρία’
Ένα θέµα καίριας σηµασίας για το χώρο µας είναι αυτό της
εκπροσώπησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις διαδικασίες και τα κέντρα
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λήψης αποφάσεων που τα αφορούν. Πιστεύουµε πως οι όποιες πολιτικές
σχεδιάζονται και εφαρµόζονται δεν έχουν µέλλον, αν προηγουµένως δεν έχει
διασφαλιστεί η ενεργός συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη
διαδικασία σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης των διαφόρων δράσεων.
Θεωρούµε πολύ σηµαντικό επίτευγµα για το χώρο µας την αναγνώριση
της ΕΣΑΕΑ ως Επίσηµου Κοινωνικού Εταίρου της Πολιτείας. Επίτευγµα που
είναι καρπός πολλών αγώνων του αναπηρικού και γονεϊκού κινήµατος.
Η συµµετοχή της Συνοµοσπονδίας και των Οργανώσεων - Μελών της σε
διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ιδιαιτερα σηµαντική, γιατί
αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι αποφάσεις που παίρνονται να ανταποκρίνονται
στις πραγµατικές ανάγκες που υπάρχουν στο χώρο µας. Το ίδιο σηµαντική είναι
και η τοποθέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε θεσµοθετηµένες θέσεις όπως
εκείνη του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας.
Έχουν γίνει αναµφισβήττητα πολλά θετικά βήµατα προς την κατεύθυνση
ενίσχυσης και ενδυνάµωσης των οργανώσεων των ατόµων µε ειιδκές ανάγκες
και των γονιών τους και προς τη θεσµική αναγνώριση του συµβουλειτικού
ρόλου που µπορούν και πρέπει να παίζουν.
Η εκπροσώπηση του χώρου σήµερα δεν περιορίζεται µόνο σε χώρους
και φορείς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η παρουσία µας, η ενεργός
συµµετοχή µας και η συνεισφορά µας έχει αναγνωριστεί και έχει επεκταθεί και
σε άλλους χώρους που είναι της αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλους.
Παρόλα αυτά όµως, ακόµη και σήµερα συναντά κανείς περιπτώσεις
αποδυνάµωσης της εκπροσώπησης του. Ένα τέτοιο αρνητικό παράδειγµα είναι
η µη συµµετοχή της ΕΣΑΕΑ σε ένα πολύ σηµαντικό Όργανο που πρόκειται να
συγκροτηθεί σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο νέο Νόµο για το Εθνικό
Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. Πρόκειται για τον Εθνικό Οργανισµό
Κοινωνικής Φροντίδας, που ενώ θα έχει την ευθύνη για σηµαντικούς τοµείς
άσκησης πολιτικής και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δεν περιλαµβάνει στο
∆ιοικητικό του Συµβούλιο εκπρόσωπο της Συνοµοσπονδίας, γεγονός που
θεωρούµε ότι ουσιαστικά έρχεται σε αντίφαση µε την πολιτική που θεµελιώθηκε
τη δεκατετία του ΄80 και η οποία έδωσε στο χώρο µας την ώθηση που
χρειαζόταν για να συµµετέχει ουσιαστικά και δηµιουργικά στις διαδικασίες
σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικών που µας αφορούν.
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Είναι ανησυχητικό για εµάς, να βλέπουµε εκπροσώπους του χώρου να
τίθενται έξω από βασικούς φορείς κοινωνικής πρόνοιας, τη στιγµή που φορείς
υπαγόµενοι σε άλλα Υπουργεία ή Θεσµοθετηµένα Όργανα της Πολιτείας
αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλο και πιο πολύ το ρόλο µας.
Επίσης ανησυχητικό, είναι το γεγονός ότι ενώ έχουν ψηφιστεί ∆ιατάξεις
που στόχο έχουν να ενισχύσουν το έργο των Οργανώσεων, αυτές οι ∆ιατάξεις
ακόµη δεν έχουν υλοποιηθεί. Και συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στη διάταξη που
περιλαµβάνεται στο Ν.2430/96 και η οποία αφορά στην παραχώρηση από
εργοδότες διευκολύνσεων και χορήγησης συνδικαλιστικών αδειών σε αιρετά
στελέχη των διοικήσεων των πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, προκειµένου τα τελευταία να µπορούν να ασκήσουν τα
καθήκοντά τους και να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που έχουν αναλάβει
απέναντι στο χώρο που εκπροσωπούν.

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ Ή ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ
β/ Νόµος 1836/89 για την Προώθηση της Απασχόλησης και της
Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
Στο Νόµο αυτό προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Συµβουλίου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες
(άρθρο 13), καθώς και η σύσταση Παραγωγικών Ειδικών Κέντρων στα οποία
µπορούν ν’ απασχολούνται άτοµα που προστατεύονται από διατάξεις του
Ν.1648/86. Πρόκειται όµως και εδώ για διατάξεις που δεν έχουν ακόµη
υλοποιηθεί.

22

Έκθεση για την Κατάσταση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα, 3 ∆εκεµβρίου 1998

Ειδικότερα η µη-εφαρµογή της διάταξης που αναφέρεται στα
Παραγωγικά Ειδικά Κέντρα, δηλαδή στην προστατευµένη απασχόληση, έχει
επιτείνει το θεσµικό έλλειµµα και τις διαρθρωτικές αδυναµίες και στρεβλώσεις
για εκείνες τις κατηγορίες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες που αδυνατούν
αντικειµενικά να ενταχθούν στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Τ’ άτοµα µε νοητική
υστέρηση, µε αυτισµό, µε βαριές ψυχοσωµατικές αναπηρίες και µε πολλαπλές
αναπηρίες είναι κυρίως αυτά που πλήττονται από την ανυπαρξία δοµών
προστατευόµενης απασχόλησης.
γ/ Νόµος 1566/85 για την ∆οµή και Λειτουργία της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας
Εκπαίδευσης - Κεφάλαιο Γ΄ για την Ειδική Αγωγή.
Ο παραπάνω Νόµος, πέρα από τις όποιες ελλείψεις παρουσιάζει,
περιλαµβάνει διατάξεις πολύ σηµαντικές για την εκπαίδευση των ατόµων µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται όµως και πάλι για διατάξεις που
εφαρµόζονται αποσπασµατικά ή καθόλου. Τα όποια (ελάχιστα) Προεδρικά
∆ιατάγµατα έχουν κατά καιρούς εκδοθεί για την εφαρµογή κάποιων από τις
διατάξεις του Νόµου, αφορούν περισσότερο την επίλυση διοικητικών θεµάτων κι
όχι ουσιαστικών προβληµάτων που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόµων µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
δ/ Νόµος 1577/85 για τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό.
Στο άρθρο 29, παρ. 5 αυτού του Νόµου γίνεται λόγος για τη δυνατότητα
πρόσβασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε κτίρια του δηµόσιου τοµέα, των
Ν.Π.∆.∆. και των κοινωφελών οργανισµών, κτίρια γραφείων, κοινόχρηστους
χώρους, κτλ. ∆υστυχώς όµως, 11 χρόνια µετά την ψήφιση αυτού του νόµου και
παρά τις µετέπειτα τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του (όπως π.χ. ο
Κτιριοδοµικός Κανονισµός), η πρόσβαση στο δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί
ακόµη ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα για το χώρο µας.
ε/ Νόµος 1866/89 για την Ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Στο άρθρο 7, παρ. 3 του Νόµου αυτού προβλέπεται η παραχώρηση
ποσοστού 0,3 από τα ακαθάριστα έσοδα της ιδιωτικής τηλεόρασης στο Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και στον Πανελλήνιο Σύνδεσµο
Τυφλών, για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και πληροφόρησης
τυφλών µαθητών και µαθητριών, καθώς και για τη δηµιουργία ενός εθνικού
δικτύου υπηρεσιών και µέσων παροχής πληροφόρησης εγκυκλοπαιδικής
µόρφωσης στους Έλληνες τυφλούς. Πρόκειται για µία διάταξη, που µέχρι το
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1995 έµεινε ανενεργή και την οποία ακολούθησε η έκδοση του Π.∆. 212/15-6-96
µε το οποίο προβλέπεται η σύσταση ∆ιυπουργικής Επιτροπής για την
υλοποίηση του Νόµου. Ακόµη και µέχρι σήµερα όµως αν και η ειδική Επιτροπή
έχει συσταθεί ουσιαστικά δε λειτουργεί και ο νόµος παραµένει ανενεργός.
στ/ Νόµος 2328/95 για το Νοµικό Καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και
της τοπικής ραδιοφωνίας.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 για τη συµπερίληψη στα
προγράµµατα των τηλεοπτικών σταθµών δελτίων ειδήσεων και εκποµπών στη
νοηµατική γλώσσα δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί. Έχει περάσει βέβαια µόνο
ένας χρόνος από την ψήφιση του νόµου, αλλά η εµπειρία που έχουµε έως τώρα
αποκοµίσει από την ψήφιση αλλά µη εφαρµογή άλλων νόµων για τ’ άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, µας γεννά επιφυλάξεις και για την υλοποίηση των διατάξεων
του εν λόγω Νόµου.
Θα µπορούσαν να γίνουν πολλές ακόµη αναφορές σε Νόµους και
Προεδρικά ∆ιατάγµατα που θεσπίστηκαν κατά καιρούς για τ’ άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, αλλά δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί ή εφαρµόζονται πληµµελώς.
Στόχος µας όµως στην παρούσα έκθεση δεν είναι ν’ αναφερθούµε διεξοδικά στο
νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, αλλά να δώσουµε µία εικόνα της
αµφισβήτησης και υπονόµευσης των νοµικά κατοχυρωµένων κατακτήσεων του
χώρου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η θεσµική ανασυγκρότηση και η
κοινωνική µεταρρύθµιση του συστήµατος υπηρεσιών για τ’ άτοµα µε ειδικές
ανάγκες στη χώρα µας είναι µονόδροµος. Είναι γενικά παραδεκτό ότι το
σύστηµα βρίσκεται σε βαθιά οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική κρίση, ενώ
παράλληλα, η νέα προσέγγιση των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την
αναπηρία, µε την άρση των διακρίσεων, µε την εξίσωση των ευκαιριών των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και µε το σεβασµό και την άσκηση βασικών
θεµελιωδών κι αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων,
οδηγεί στην επανεξέταση των µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενων πολιτικών. Τα
κράτη και οι κοινωνίες δεν καλούνται απλά να λάβουν µέτρα για την κοινωνική
προστασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Καλούνται να εκπονήσουν και να
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εφαρµόσουν πολιτικές για την πλήρη κι ανεµπόδιστη συµµετοχή αυτών των
ατόµων σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας.
Βασική Χάρτα αυτών των νέων αξιών είναι οι Πρότυποι Κανόνες για την
Εξίσωση των Ευκαιριών, τους οποίους µε τον Ν.2430/96 (άρθρο 3), έχει
υιοθετήσει η Βουλή των Ελλήνων, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η θεσµική
ανασυγκρότηση, η κοινωνική µεταρρύθµιση η άρση των διακρίσεων και η
προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µπορεί
να γίνει πραγµατικότητα αν η Κυβέρνηση, η Βουλή και όλα τα συντεταγµένα
όργανα της Ελληνικής Πολιτείας όλων των βαθµίδων, ενστερνιστούν τη νέα
θεώρηση της αναπηρίας και εκπονήσουν κι εφαρµόσουν τις απαραίτητες
πολιτικές.
Πιο κάτω περιγράφουµε το πλαίσιο και τα βασικά µέτρα πολιτικής για την
µεγάλη κοινωνική µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη ο τόπος και ο χώρος των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες:
1/ Η εφαρµογή των Πρότυπων Κανόνων του ΟΗΕ για την Εξίσωση των
Ευκαιριών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες η οποία προϋποθέτει και απαιτεί τη
δηµιουργία ειδικού µηχανισµού σχεδιασµού, υλοποίησης και παρακολούθησης.
Η υλοποίηση των Κανόνων είναι υπόθεση του συνόλου της Πολιτείας. Συνεπώς
η αρχή που θα προΐσταται αυτής της πανεθνικής προσπάθειας πρέπει να έχει
απ’ ευθείας σχέση µε τον κεντρικό θεσµό άσκησης κυβερνητικής πολιτικής και
εξουσίας που είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έτσι λοιπόν, κρίνεται
απαραίτητη η σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εξίσωσης των Ευκαιριών παρά
τον Πρωθυπουργό, µε αρµοδιότητες, σχεδιασµού, συντονισµού και
παρακολούθησης, επιδιώκοντας τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών για τ’ άτοµα µε
ειδικές ανάγκες στην Ελληνική κοινωνία.
Επιπρόσθετα, κάθε Υπουργείο, κάθε Οργανισµός, η Εκκλησία, οι Φορείς
της Περιφέρειας της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Αυτοδιοίκησης, να συγκροτήσουν
Οµάδες Εργασίας, οι οποίες, εντός εξαµήνου, θα επεξεργαστούν µέτρα
εφαρµογής των Πρότυπων Κανόνων στους τοµείς ευθύνης και αρµοδιότητάς
τους. Και θα προτείνουν προς τη Γενική Γραµµατεία Εξίσωσης την ανάληψη
όλων εκείνων των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που απαιτούνται, προκειµένου
να δηµιουργηθεί το νέο θεσµικό πλαίσιο µακράς πνοής για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες στην Ελλάδα. Σ’ αυτήν την προσπάθεια κοινωνικής αφύπνισης και
πολιτικής εγρήγορσης για τα ζητήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
ξεχωριστό ρόλο έπαιξαν και παίζουν οι Οργανώσεις των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες και των γονιών τους, όπως αυτές εκπροσωπούνται από την ΕΣΑΕΑ και
τους Φορείς των επιµέρους κατηγοριών. Ασφαλώς, σηµαντικό ρόλο έχει να
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διαδραµατίσει και η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2430/96, στον οποίο
αναφερθήκαµε πιο πάνω.
2/ Εκσυγχρονισµός του Συστήµατος και των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και εναρµόνιση αυτών µε την πολιτική
αποκέντρωσης και περιφερειακής συγκρότησης του κράτους. Για να γίνει αυτό
είναι απαραίτητη και επιβεβληµένη η θέσπιση Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικών
Υπηρεσιών, µέσω του οποίου θα αντιµετωπίζεται η αναδιοργάνωση και
ποιοτική βελτίωση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες Επίσης, µε το Νόµο που θα θεσπίζει το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικών
Υπηρεσιών, θα προσδιορίζονται οι ρόλοι, οι αρµοδιότητες και οι οικονοµικοί
πόροι όλων των φορέων του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των
Οργανισµών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης.
3) Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Η υλοποίηση
νέων προγραµµάτων, η θέσπιση νέων µέτρων, απαιτούν τη δηµιουργία νέων
χρηµατοδοτικών πηγών. Με την ίδρυση Εθνικού Ταµείου Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες, δηµιουργείται µια νέα χρηµατοδοτική δυναµική σ’ αυτό τον τοµέα και
τα προγράµµατα υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αποκτούν χρηµατοδοτικό
υπόβαθρο, γιατί χωρίς την διάθεση πόρων δεν µπορεί να γίνει κοινωνική
πολιτική. Ειδικότερα, το Εθνικό Ταµείο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες θα
διαχειρίζεται τα κονδύλια του Κρατικού Λαχείου και τα έσοδα από τον ειδικό
λογαριασµό Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Επίσης αυτό το Ταµείο, πρέπει να έχει
έσοδα από επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό, από ειδική αύξηση
σε όλα τα παιχνίδια που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΠ, από επιχορηγήσεις ιδιωτών, για
τις οποίες µπορεί να θεσπιστεί ειδικό καθεστώς φορολογικής ελάφρυνσης και
γενικότερα, από κοινού µε την ΕΣΑΕΑ, µε διαφάνεια, αξιοκρατία και κοινωνική
δικαιοσύνη, θα ενισχύονται κέντρα, ιδρύµατα και φορείς Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες και των γονιών αυτών. Παρόµοιο Ταµείο υπάρχει στην Κύπρο και
λειτουργεί µε εξαιρετική επιτυχία.
4/ Θέσπιση Εθνικού Προγράµµατος Κοινωνικής Φροντίδας για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα τις πιο βαριές κατηγορίες από αυτά: νοητική
υστέρηση αυτισµό, βαριές ψυχοσωµατικές αναπηρίες, άτοµα µε πολλαπλές
αναπηρίες. Μέσα από αυτό το πρόγραµµα θα προωθηθούν, σε συνεργασία µε
την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση, τους Φορείς των Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες και των γονιών τους και άλλους συναρµόδιους φορείς, η
λειτουργία κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, η υποστήριξη των οικογενειών, η
δηµιουργία του θεσµού του προσωπικού βοηθού και γενικότερα, µε αυτό το
πρόγραµµα, επιδιώκεται η προώθηση της αυτόνοµης διαβίωσης και της
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κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ίδιων των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες και των οικογενειών τους.
6/ Η προώθηση στη Βουλή για ψήφιση του σχεδίου νόµου για την Ειδική
Αγωγή και η σύσταση Γενικής Γραµµατείας Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό την αναβάθµιση του τοµέα της
Ειδικής Αγωγής και της Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Το
προαναφερόµενο σχέδιο νόµου, έχει δοθεί στην δηµοσιότητα από τον
προηγούµενο Υπουργό Παιδείας από τον Μάρτιο του 1995. Είχε µάλιστα
συσταθεί και ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία αυτού του σχεδίου νόµου,
της οποίας οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν. Πιστεύουµε ότι η Επιτροπή πρέπει
να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο της και το σχέδιο νόµου να προωθηθεί
για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Η σύσταση δε της Γενικής Γραµµατείας
Ειδικής Αγωγής, κρίνεται απαραίτητη για την πολιτική αναβάθµιση του τοµέα
της εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και για τον καλύτερο συντονισµό
των σχετικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ. Επίσης, είναι απαραίτητο να συσταθούν
νέες δοµές εκπαιδευτικής υποστήριξης και αξιολόγησης των µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και να υλοποιηθούν νέα προγράµµατα σχολικής ένταξης
αυτών των µαθητών. Να δηµιουργηθούν και να παρέχονται νέες υπηρεσίες,
όπως η διερµηνεία νοηµατικής γλώσσας για τους κωφούς µαθητές, ειδικές
βιβλιοθήκες braille και οµιλούντων βιβλίων για τους τυφλούς µαθητές,
σπουδαστές και φοιτητές, η παροχή σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογικών
βοηθηµάτων και γενικότερα να επιδιώκεται η θέσπιση ενός πλαισίου που θ’
αντιµετωπίζει συνολικά τα ζητήµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τις µονάδες εκπαίδευσης και
κατάρτισης που υπάγονται στο ΥΠΕΠΘ.

7/Θέσπιση µέσα στο 1997 νέου Νόµου, που θ’ αντιµετωπίζει συνολικά
την επιδοµατική πολιτική για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, την παροχή των
τεχνικών και τεχνολογικών βοηθηµάτων και µε τον οποίο θα αίρονται οι
ανισότητες που υπάρχουν στο σηµερινό σύστηµα επιδοµάτων ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Ιδιαίτερη αύξηση στα επιδόµατα που παρέχονται σε άτοµα που
πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές ψυχοσωµατικές αναπηρίες και
σε άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες
και κατάργηση των εισοδηµατικών
κριτηρίων. Γιατί το επίδοµα παρέχεται για την κάλυψη των αναγκών που
απορρέουν από την ίδια τη φύση της αναπηρίας.
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8/ Υπάρχει άµεση ανάγκη εκπόνησης και υλοποίησης νέων σύγχρονων
προγραµµάτων για την Εθελοντική Αιµοδοσία και για τη ∆ωρεά Οργάνων
Σώµατος. Πρέπει να ενταχθούν στα σχολικά βιβλία ειδικές αναφορές για την
κοινωνική αλληλεγγύη, για την εθελοντική αιµοδοσία και για τη δωρεά οργάνων
σώµατος. Είναι άµεση ανάγκη η δηµιουργία Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας για
την πλήρη επάρκεια της χώρας σε αίµα, έτσι ώστε να µην εισάγεται αυτό από το
εξωτερικό. Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισµός, η επέκταση και ο εξοπλισµός των
µονάδων τεχνητού νεφρού µε νέα µηχανήµατα, επιδιώκοντας έτσι την
ελαχιστοποίηση της απόστασης της µονάδας από την µόνιµη κατοικία του
νεφροπαθούς ατόµου.
9/ Άµεση προώθηση για ψήφιση στη Βουλή του νέου Γ.Ο.Κ., ιδιαίτερα
των διατάξεων που αναφέρονται στην πρόσβαση και προσπελασιµότητα του
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ήδη
στις µελέτες που έχουν γίνει και στις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί για τα
µεγάλα έργα (µετρό, αεροδρόµιο Σπάτων, κα), έχει προβλεφθεί η πλήρης
προσβασιµότητα και προσπελασιµότητά τους από άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα. Οι παρεµβάσεις αυτές πρέπει να ενταθούν στις πόλεις µας, που
είναι µη-φιλικές στ’ άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο συγκοινωνιακό δίκτυο, στις
κατοικίες, σ’ όλα τα δηµόσια κτίρια. Τέλος, είναι επιβεβληµένη η σύσταση
ειδικού φορέα ελέγχου εφαρµογής της νοµοθεσίας µε συµµετοχή σ’ αυτόν,
εκπροσώπων του αναπηρικού και γονεϊκού κινήµατος µέσω της ΕΣΑΕΑ και των
φορέων της.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Έχει αναφερθεί επανειληµµένα σ’ αυτήν την Έκθεση ότι θεσπίστηκαν
σηµαντικές ρυθµίσεις για τ’ άτοµα µε ειδικές ανάγκες την τελευταία
δεκαπενταετία. Φοροαπαλλαγές και δασµαπαλλαγές, ελεύθερη διακίνηση στις
αστικές συγκοινωνίες και έκπτωση 50% στις υπεραστικές συγκοινωνίες (ΚΤΕΛ,
ΟΣΕ, Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες, κτλ.), µείωση ωραρίου απασχόλησης για
κάποιες κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες και άλλα µέτρα που έχουν
αλλάξει τις συνθήκες διαβίωσης, µόρφωσης και επαγγελµατικής
αποκατάστασης δηµιούργησαν ένα άλλο τοπίο στη χώρα µας.
Μ΄ αυτήν την Έκθεση επιδιώξαµε ν’ αναδείξουµε τις διαρθρωτικές
αδυναµίες, τις στρεβλώσεις και την αδήριτη ανάγκη για τη µεγάλη κοινωνική
µεταρρύθµιση. Πάνω στις κατακτήσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας
προσδοκούµε να οικοδοµήσουµε τις συνθήκες για την εξίσωση των ευκαιριών
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Άλλωστε, το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα της
χώρας, µε τους αγώνες του έχει οδηγήσει τ’ άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο
κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο.
Αυτή η Έκθεση είναι το πρώτο αποτέλεσµα µιας µεγάλης και σε βάθος
έρευνας που έχει ξεκινήσει η Συνοµοσπονδία για την πλήρη καταγραφή της
κατάστασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα και η οποία θα
ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάµηνο του 1997.
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