ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Την 21η Σεπτεµβρίου 2020 τέθηκε σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (εφεξής ΕΣΔ), η οποία
ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 5η Οκτωβρίου 2020.
Πρόκειται για µία οριζόντια δράση, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στη
µεταπολίτευση, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών, µε ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας ως Συντονιστικού Μηχανισµού βάσει
του άρθρου 69 του ν. 4488/2017.
Το ΕΣΔ αποτελεί κατεξοχήν εφαρµογή της επιτελικής λειτουργίας του κράτους, όπως
για πρώτη φορά συγκροτήθηκε µε τον νόµο 4622/2019 και συνθέτει σε µια ενιαία
οµπρέλα πολιτικής, κάτω από έξι (6) Πυλώνες και τριάντα (30) στόχους, δράσεις από
όλα τα Υπουργεία, εµπλεκόµενους και εποπτευόµενους φορείς.
Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης υποβλήθηκαν συνολικά 110 σχόλια
από φορείς και µεµονωµένους πολίτες. Όλες οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν, αποδελτιώθηκαν, επικοινωνήθηκαν σε όλους τους αρµόδιους φορείς,
αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης και επεξεργασίας και αξιοποιήθηκαν προς τον
σκοπό της οριστικοποίησης του τελικού κειµένου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Με την οριστικοποίηση του κειµένου, όλες οι δράσεις και οι επιµέρους ενέργειες του
ΕΣΔ θα ενταχθούν στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα για την
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου ΜΑΖΙ.
Με τον τρόπο αυτό, το ΕΣΔ θα παρακολουθείται ως προς την εφαρµογή του, θα
αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται, καθιστάµενο έτσι ένα δυναµικό εργαλείο
αποτελεσµατικής άσκησης πολιτικής.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Μετά την κατά τα ανωτέρω αποδελτίωση και µελέτη των 110 σχολίων της
διαβούλευσης, τα κυριότερα ζητήµατα ανά θεµατική, όπως και η επ’ αυτών
τοποθέτηση των αρµοδίων φορέων, αποτυπώνονται ως κάτωθι.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ/ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
1. Ζητήθηκε η προσθήκη νέου Πυλώνα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
της εφαρµογής του ΕΣΔ και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτής.
Το περιεχόµενο της πρότασης έγινε δεκτό και ενσωµατώθηκε Τρίτο Μέρος στο ΕΣΔ
για την παρακολούθηση και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της προόδου εφαρµογής του
ΕΣΔ.
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2. Ζητήθηκε η προσθήκη ενός νέου στόχου στον Πυλώνα ΙΙ µε στοχευµένες
παρεµβάσεις για τους πολίτες που διαβούν στη νησιωτική Ελλάδα.
Δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις του ΕΣΔ αφορούν στο σύνολο της χώρας (ενδεικτικά,
αστικά κέντρα, ορεινές και νησιωτικές περιοχές), το περιεχόµενο του προτεινόµενου
στόχου έχει ληφθεί υπ’ όψιν και καλύπτεται από την υφιστάµενη στοχοθεσία.
3. Ζητήθηκε η δηµιουργία δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρµογής των
υλοποιούµενων παρεµβάσεων.
Η εισαγωγή δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των στόχων του ΕΣΔ
αποτελεί δέσµευση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας (Σεπτέµβριος
2019).
Δεδοµένης της βαρύνουσας σηµασίας της δηµόσιας διαβούλευσης, οι οριζόντιοι και
ανά στόχο δείκτες θα εισαχθούν στο κείµενο του ΕΣΔ µετά την επεξεργασία των
σχολίων της δηµόσιας διαβούλευσης, στο στάδιο της οριστικοποίησης του
περιεχοµένου του ΕΣΔ.
4. Ζητήθηκε από την ΕΣΑµεΑ η ρητή αναφορά στα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις
στο σύνολο του κειµένου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Το σχόλιο ελήφθη υπόψη.
5. Ζητήθηκε από την ΕΣΑµεΑ η συµπερίληψη του Ινστιτούτου της ΕΣΑµεΑ
µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων σε όλες τις δράσεις που αφορούν σε
έρευνες-µελέτες, επιµορφώσεις-καταρτίσεις κ.λπ.
Το σχόλιο ελήφθη υπόψη. Καθώς οι επιµέρους δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
προτείνονται από τα Υπουργεία, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο διαβούλευσης µε την
ΕΣΑµεΑ, θα προτείνεται ανάλογα µε τη φύση των έργων και της συνεργασίας η
εµπλοκή του Ινστιτούτου από την ΕΣΑµεΑ.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
1. Ζητήθηκε να ορισθεί ο Υπουργός Επικρατείας ως Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς
για την παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης και να ορισθεί Πλαίσιο για
την προαγωγή εφαρµογής της Σύµβασης ο Συνήγορος του Πολίτη, η
ΕΣΑµεΑ, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ), µε τροποποίηση των
σχετικών άρθρων του Ν. 4488/2017.
Εφαρµόζεται ο ν. 4488/2017 ως προς τον Συντονιστικό Μηχανισµό και το δίκτυο
Κεντρικού και Επιµέρους Σηµείων Αναφοράς για πρώτη φορά µε τον ορισµό και την
ενεργοποίηση των σηµείων αναφοράς σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήµους.
Τουλάχιστον για δύο έτη, θα ήταν σκόπιµο να δοθεί η ευκαιρία στον Συντονιστικό
Μηχανισµό να λειτουργήσει όπως προβλέπει ο νόµος. Η λειτουργία του
Συντονιστικού Μηχανισµού θα αξιολογείται ετησίως.
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Ως προς το Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς: απαιτείται σταθερή υπουργική δοµή για τη
διαχείριση των αναφορών από τα Επιµέρους Σηµεία Αναφοράς που προβλέπει ο εν
λόγω νόµος. Η ίδια προσέγγιση υιοθετείται και ως προς το Πλαίσιο Προαγωγής της
Σύµβασης του ν. 4488/2017.
2. Ζητήθηκε να θεσπισθούν µέτρα κατ’ εφαρµογή του ά. 65, παρ.2 και 3 του
ν.4488/2017 για την προώθηση της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας ως
ισότιµης µε την ελληνική και της γραφής braille ως τρόπου γραφής των
Ελλήνων Πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων και χρηµατοδοτικών µέτρων.
Ελήφθη υπόψη.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
- Ζητήθηκε να συµµετέχει η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας µε τακτικό και
αναπληρωµατικό µέλος στους φορείς που θα απαρτίζουν το Δ.Σ. της Εθνικής
Αρχής Προσβασιµότητας.
- Ζητήθηκε να συµµετέχει η ΕΣΑµεΑ στο Δ.Σ. της Εθνικής Αρχής
Προσβασιµότητας.
- Ζητήθηκε να συµµετέχουν στο Δ.Σ. της Εθνικής Αρχής Προσβασιµότητας και
συµπαραστάτες ατόµων µε νοητική αναπηρία.
- Ζητήθηκε να έχει η Αρχή αυτή τη δυνατότητα να εξετάζει και να προωθεί ad
hoc λύσεις όπου αυτό κρίνεται επιβεβληµένο, και να λειτουργεί και ως
µηχανισµός επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης του
οικείου νοµοθετικού πλαισίου.
Όλα τα ανωτέρω σχόλια και επισηµάνσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν στο στάδιο
διαµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου της σύστασης και λειτουργίας της Εθνικής
Αρχής Προσβασιµότητας, όπως προβλέπεται στο ΕΣΔ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1. Διατυπώθηκε ότι µε την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας ο δικαιούχος θα γίνει
κοµιστής µιας κάρτας, της οποίας δε θα γνωρίζει το ακριβές περιεχόµενο,
ούτε θα γνωρίζει ποιοι είναι οι πραγµατικοί αποδέκτες των ευαίσθητων
προσωπικών δεδοµένων του, ούτε τι πληροφορίες αναγιγνώσκονται σε κάθε
τοποθέτηση της σε κατάλληλο µηχάνηµα και σε ποιους καταλήγουν.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η νοµοθεσία περί
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα θα τηρηθεί στο ακέραιο και
εποµένως δεν υφίσταται κίνδυνος. Μάλιστα, ο Συνήγορος του Πολίτη συστήνει τη
δηµιουργία κάρτας αναπηρίας ακριβώς για να διαφυλαχθούν τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα των ατόµων µε αναπηρία, δεδοµένου ότι σήµερα για την
εξυπηρέτησή τους από διάφορους παρόχους ωφεληµάτων καλούνται να επιδεικνύουν
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αναπηρία τους και το ποσοστό αυτής.
2. Ζητήθηκε ηλεκτρονική κάρτα για όλους, χωρίς καµία σύνδεση µε τη
λειτουργικότητα.
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Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ηλεκτρονική
κάρτα αναπηρίας θα αποδίδεται σε όλους όσοι δικαιούνται κάποιας παροχής ως
άτοµα µε αναπηρία. Η παροχή της κάρτας δεν θα εξαρτηθεί από αξιολόγηση της
λειτουργικότητας.
3. Ζητήθηκε η ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας και το ηλεκτρονικό µητρώο
αναπηρίας να συνδεθούν µε όλους τους τοµείς της ζωής του ατόµου µε
αναπηρία
(διάγνωση
αναπηρίας,
κοινωνικο-προνοιακές
παροχές,
θεραπευτικές παροχές, νοσήλια, εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες, µεταφορά,
επαγγελµατική αποκατάσταση και ευρύτερη κοινωνική ζωή), ώστε να
µειωθούν οι συνεχείς επαναξιολογήσεις και η γραφειοκρατία.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην ηλεκτρονική
κάρτα αναπηρίας θα ενσωµατωθούν όλες οι λειτουργικότητες που παρέχονται µέσω
των υφιστάµενων ή εξαγγελθέντων καρτών και δελτίων αναπηρίας (αντί να
απαιτείται η χρήση διαφορετικής κάρτας/δελτίου αναπηρίας για κάθε διαφορετική
παροχή), στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά και επιχειρησιακά δυνατό και µε τις
λειτουργικότητες που θα έχει το Πληροφοριακό Σύστηµα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1. Ζητήθηκε η κατάρτιση µητρώου ατόµων µε αναπηρία στη Διεύθυνση
Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και η
συγκρότηση οµάδας εργασίας, µε συµµετοχή εκπροσώπων της ΕΣΑµεΑ., για
την κατάρτιση αυτού του µητρώου.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Μητρώο
αναπηρίας θα αποτελεί µέρος ενός Πληροφοριακού Σύστηµατος παροχών αναπηρίας,
για το οποίο θα ληφθεί µέριµνα, ώστε να διαλειτουργεί µε κάθε άλλο σχετικό
πληροφοριακό σύστηµα και ηλεκτρονικό µητρώο και θα συνδεθεί µε τον Προσωπικό
Αριθµό, έτσι ώστε πράγµατι να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η
καθηµερινότητα των ατόµων µε αναπηρία. Αυτονόητος στόχος είναι να συνδεθούν
όλες οι παροχές µε το Πληροφοριακό Σύστηµα και την κάρτα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
1. Υποστηρίχθηκε ότι η λειτουργικότητα αποτελεί µια διφορούµενη και
αµφισβητούµενη έννοια και ότι είναι ένας «δούρειος ίππος» για την περικοπή
δικαιωµάτων και επιδοµάτων. Από την άλλη µεριά, υπήρξε σχόλιο σχετικά µε
τον εµπλουτισµό του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού µε νέα επιστηµονικά
πεδία, όπως είναι η αξιολόγηση λειτουργικής όρασης, καθώς επίσης και την
ενσωµάτωση του ΙCF/international classification of functioning.
Η εξέταση του ζητήµατος της λειτουργικότητας βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο και για
το λόγο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΔ ως δράση από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων η σύσταση δύο οµάδων εργασίας, µίας πολιτικής και µίας
διεπιστηµονικής, ώστε να γίνει εµβριθής µελέτη για την πιθανή µελλοντική
αξιοποίηση κριτηρίων λειτουργικότητας στην αξιολόγηση της αναπηρίας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Ζητήθηκε η αύξηση του ακατάσχετου εισοδήµατος από το ποσό των 1.250 €,
ως ορίζεται σήµερα, στο ποσό των 2.250 € για τα άτοµα µε αναπηρία µε
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, η πρόταση αυτή θα µπορούσε να
αξιολογηθεί µελλοντικά λόγω αυξηµένων εξόδων φροντίδας και υγειονοµικών
υλικών (πέραν όσων καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταµεία).
2. Σχολιάστηκε το φαινόµενο να δηλώνονται τα ποσά των προνοιακών
επιδοµάτων σε συγκεκριµένους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης και να
φορολογούνται, µε αποτέλεσµα οι φορολογούµενοι να χάνουν τις όποιες
φοροαπαλλαγές, να επιβαρύνονται µε την Εισφορά Αλληλεγγύης και να
χάνουν άλλες κοινωνικές παροχές, όταν το εισόδηµά τους υπερβαίνει τα
απαιτούµενα εισοδηµατικά κριτήρια. Ζητήθηκε να δοθούν σαφείς οδηγίες
προς τους αρµόδιους φορείς για την επίλυση του συγκεκριµένου θέµατος.
Το Υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει την οµοιόµορφη φορολογική µεταχείριση των
«Προνοιακών παροχών σε χρήµα σε ΑµεΑ» (άρθρο 81 ν. 4611/2019), είτε αυτά
εισπράττονται από τον ΕΦΚΑ είτε από τον ΟΠΕΚΑ.
3. Ζητήθηκαν διευκολύνσεις, όπως η επέκταση της ισχύουσας σήµερα
απαλλαγής από τη φοροδοτική υποχρέωση ατόµων µε ποσοστό αναπηρίας
άνω του 80%, όχι µόνο για τα έσοδα από µισθούς, συντάξεις και πάγιες
αντιµισθίες αλλά από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. εισόδηµα από ακίνητη
περιουσία, από κέρδη από ελευθέριο επάγγελµα, ατοµική/ οικογενειακή
επιχείρηση κλπ) και η µείωση φόρου από ιατροφαρµακευτικές δαπάνες για
τους πάσχοντες µε ποσοστό αναπηρίας 67% και τα µέλη των οικογενειών
τους, όπως επίσης και η έκπτωση για το φορολογητέο εισόδηµα να αυξηθεί
από το 10% στο 20%.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προς το παρόν δεν µπορούν να
υλοποιηθούν οι συγκεκριµένες προτάσεις περί επέκτασης διευκολύνσεων.
4. Ζητήθηκε να αυξηθεί το ποσό που εκπίπτει επί του υπολογιζόµενου φόρου,
από 200 ευρώ το οποίο είναι σήµερα, σε 400 ευρώ, λαµβάνοντας υπόψιν τις
αυξηµένες δαπάνες διαβίωσης στην περίπτωση αναπηρίας/χρόνιας πάθησης.
Το Υπουργείο Οικονοµικών θα αξιολογήσει µελλοντικά την πρόταση αυτή για
ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς λόγους µε επαύξηση του βοηθήµατος µέσω της
έκπτωσης του φόρου µε τροποποίηση του άρθρου 17 ν.4172/2013.
5. Από τους καρδιοπαθείς ζητήθηκε η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την
πρώτη κατοικία αφενός για τον πάσχοντα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%, αφετέρου και για το πρόσωπο, το οποίο τον επιβαρύνει φορολογικά, µε
το αυτό ποσοστό και µάλιστα άνευ εισοδηµατικών ή περιουσιακών κριτηρίων.
Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό από την κύρια –καρδιολογική –
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πάθηση φθάνει το 80%, ζητήθηκε η πλήρης απαλλαγή για την α’ κατοικία και
έκπτωση 50% για τα λοιπά ακίνητα, επίσης άνευ εισοδηµατικών ή
περιουσιακών στοιχείων.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, η πρόταση θα µπορούσε να αξιολογηθεί
στα πλαίσια προσδιορισµού τυχόν προσαρµογών στις συνολικές διατάξεις του
ΕΝΦΙΑ τον επόµενο χρόνο.
6. Ζητήθηκε οι φορολογικές ελαφρύνσεις να επεκταθούν και σε άτοµα
φροντιστές.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προς το παρόν δεν µπορεί να υλοποιηθεί η
πρόταση αυτή.
7. Ζητήθηκε η προσαυξηµένη έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα
επιτηδευµατιών που σχετίζονται µε το πρόσθετο κόστος της αναπηρίας των
ίδιων των επιτηδευµατιών µε αναπηρία (π.χ. αγορά υποστηρικτικής
τεχνολογίας για το χώρο του γραφείου, έξοδα µετακίνησης για
επαγγελµατικούς λόγους, λήψη υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης γραφείου
κλπ).
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, δυνάµει του άρθρου ο 22 του ν. 4172/2013
προβλέπονται οι εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες κατά τον προσδιορισµό του
κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το Υπουργείο Οικονοµικών δεν µπορεί
να υλοποιήσει την πρόταση αυτή για προσαυξηµένη έκπτωση δαπανών στην
παρούσα έστω φάση, λόγω µεταξύ άλλων και δυσκολίας περιορισµού – ελέγχου του
πρόσθετου κόστους αναπηρίας των επιτηδευµατιών µε αναπηρία.
8. Ζητήθηκε απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος για τα άτοµα µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου
προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος έως την πλήρη
κατάργησή του.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
1. Σχετικά µε την πρώιµη παρέµβαση κατ’ οίκον:
- Ζητήθηκε η άµεση εµπλοκή των παρόχων κατ’ οίκον υπηρεσιών πρώιµης
Παρέµβασης µε σκοπό τον αρτιότερο σχεδιασµό των προγραµµάτων αυτών
και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση τους, λόγω της
αξιοποίησης της ήδη υφιστάµενης τεχνογνωσίας.
- Προτείνεται η δηµιουργία Μητρώου παρόχων πιστοποιηµένων φορέων µε
ποιοτικές προδιαγραφές (περαιτέρω, Ζητήθηκε να υπάρχει µητρώο παρόχων
υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβασης ανά ηλικία, αναπηρία κλπ).
- Προτείνεται οικονοµική στήριξη των προγραµµάτων Πρώιµης Παρέµβασης
κατ’ οίκον.
Στο πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντάσσονται
οι ανωτέρω θέσεις περί κατ’ οίκον υπηρεσιών πρώιµης Παρέµβασης. Επιπλέον, η
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δηµιουργία Μητρώου πιστοποιηµένων φορέων και η συλλογή στοιχείων είναι
προτάσεις δόκιµες, που γίνονται αποδεκτές από το Υπουργείο και θα υλοποιηθούν.
2. Προσωπικός βοηθός:
- Ζητήθηκε να συµπεριληφθούν στο θεσµό του προσωπικού βοηθού και οι
οικογένειες µε άτοµα µε µη ορατές αναπηρίες.
- Ζητήθηκε να προβλεφθεί προσωπικός βοηθός και για όσους καρδιοπαθείς τον
χρειάζονται.
- Ζητήθηκε να εξεταστεί από τον νοµοθέτη η ύπαρξη δεύτερου ή ακόµα και
τρίτου Προσωπικού Βοηθού.
- Ζητήθηκε να υπάρχουν συγκεκριµένα κέντρα δια βίου µάθησης για την
εκπαίδευση των βοηθών.
Σύµφωνα µε το τελικό πόρισµα της Οµάδας Εργασίας που δηµιουργήθηκε µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της
Φτώχειας, για τις διαδικασίες θεσµοθέτησης της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού,
αυτή θα παρέχεται σε άτοµα µε κάθε τύπο αναπηρίας, ενώ δεν υπάρχει περιορισµός
ως προς τον αριθµό των προσωπικών βοηθών από τους οποίους θα εξυπηρετείται ένα
άτοµο, σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν δύο ή και
τρεις Προσωπικοί Βοηθοί σε κάποιον/α που χρειάζεται την υπηρεσία σε 24ωρη βάση.
Αναφορικά µε την εκπαίδευση των προσωπικών βοηθών, προβλέπεται κατάρτιση των
υποψήφιων προσωπικών βοηθών.
3. Σχετικά µε τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά µε αναπηρία
(ΚΔΑΠ – ΜΕΑ):
- Ζητήθηκε η διασφάλιση πόρων για τη συνέχιση της οµαλής λειτουργίας των
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
- Ζητήθηκε η προώθηση της συγχώνευσης των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ µε τα ΚΔΑΠ για
παιδιά χωρίς αναπηρία, προσφέροντας µέσα στα ΚΔΑΠ υπηρεσίες
υποστήριξης των ανάπηρων παιδιών. Η βλάβη θα καθορίσει µόνο το τι είδους
στήριξη θα χρειαστεί το παιδί µέσα στο ΚΔΑΠ κι όχι σε τι είδους ΚΔΑΠ θα
πάει.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η λειτουργία των
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ κρίνεται ως επιτυχηµένη πρακτική και προσφέρει τα µέγιστα τόσο στην
εκπαίδευση των ωφελούµενων µε στόχο την κοινωνική τους ένταξη όσο και στην
ενδυνάµωση της οικογενειακής ζωής. Ωστόσο, η έως τώρα χρηµατοδότησή τους
µέσω ΕΣΠΑ λήγει και θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν σε νέα χρηµατοδότηση.
Επιπλέον, στο υπό διαµόρφωση νέο πλαίσιο περί ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ- ΜΕΑ, θα
εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας τους στον ίδιο χώρο.
4. Σχετικά µε τα Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ):
- Κάποια σχόλια αναφέρουν ότι τα ΚΔΗΦ δεν συντελούν στην κοινωνική
ένταξη, αλλά το αντίθετο.
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Σε άλλα σχόλια ζητήθηκε η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ο
εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των ΚΔΗΦ και των σκοπών τους. Ζητήθηκε
να εµπλουτιστούν µε προγράµµατα και εργαστήρια που θα ενισχύουν την
κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία. Ζητήθηκε επίσης η θεσµοθέτηση
των «Κέντρων Θεραπείας δια των Τεχνών», δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες που
παρέχουν είναι σηµαντικές για τα άτοµα µε αναπηρία και ειδικότερα για τα
άτοµα µε νοητική αναπηρία.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει
συµπεριληφθεί στο ΕΣΔ δράση σχετικά µε την επικαιροποίηση του κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας των ΚΔΗΦ. Αναφορικά µε την απλούστευση των διαδικασιών
αδειοδότησης των ΚΔΗΦ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρόκειται να
προχωρήσει στην κατάρτιση σχετικού σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε τις προτάσεις που
κατατέθηκαν από οµάδα εργασίας που συγκροτήθηκε για αυτό το σκοπό. Στα πλαίσια
της επικαιροποίησης του πλαισίου, θα τύχει επεξεργασίας το σχόλιο περί «θεραπείας
δια των τεχνών».
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Ζητήθηκε η στελέχωση των ΚΕΣΥ των περιφερειακών ενοτήτων µε
εκπαιδευτές κινητικότητας προσανατολισµού µε πεδίο ευθύνης τους µαθητές
µε προβλήµατα όρασης, καθώς και στελέχωση των περιφερειακών ενοτήτων
µε εκπαιδευτές κινητικότητας προσανατολισµού µε πεδίο ευθύνης τους
ενήλικους µε αναπηρία όρασης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αναγνωρίζει την ανάγκη για στελέχωση
των θέσεων της ειδικότητας ΠΕ31 (Ειδικών στον επαγγελµατικό προσανατολισµό
των τυφλών, ή στην κινητικότητα, τον προσανατολισµό και τις δεξιότητες
καθηµερινής διαβίωσης των τυφλών, ή στην ελληνική νοηµατική γλώσσα των
κωφών, ή στη γραφή Braille των τυφλών) στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης και περιέλαβε στις δράσεις του ΕΣΔ τη στελέχωση των
θέσεων της ειδικότητας ΠΕ31 στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής
Υποστήριξης.
2. Ζητήθηκε η θέσπιση ποσοστώσεων για εισαγωγή µαθητών µε αναπηρία στα
πρότυπα και πειραµατικά γυµνάσια και λύκεια της χώρας να εξετασθεί η
θέσπιση κριτηρίων κι ενδεχοµένως ορισµένης ποσόστωσης για τη δυνατότητα
εισαγωγής µαθητών/τριών µε αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στα πρότυπα και πειραµατικά γυµνάσια και λύκεια της χώρας.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αναγνώρισε την ανάγκη θέσπισης
κριτηρίων και ενδεχόµενης ποσόστωσης για να ενθαρρύνει την εισαγωγή
µαθητών/τριών µε αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πρότυπα και
πειραµατικά γυµνάσια και λύκεια της χώρας και ενσωµάτωσε σχετική ενέργεια στο
ΕΣΔ.
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3. Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
παιδιών µε συγγενή καρδιοπάθεια (Σ.Κ.) για το µάθηµα της γυµναστικής και
οι γυµναστές να έχουν την κατάλληλη γνώση και εκπαιδευτική υποστήριξη,
προκειµένου να γνωρίζουν πώς να αντιµετωπίσουν ένα περιστατικό µε Σ.Κ.
Επιπλέον, Ζητήθηκε να υπάρξει µέριµνα για κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως
διδασκαλία στις περιπτώσεις παιδιών µε καρδιακή ανεπάρκεια ή παιδιών που
βρίσκονται σε κατάσταση νοσηλείας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, η κατ’ οίκον διδασκαλία
ήδη προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ( άρθρο 6, Ν. 3699/2008) σύµφωνα µε την
οποία, οι µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να
φοιτούν µε διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά
βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήµατα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη µετακίνηση
και φοίτηση των µαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 4186/13.
Αναφορικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 κι
ειδικότερα εκείνων µε εξειδίκευση στην Προσαρµοσµένη Ειδική Φυσική Αγωγή,
θεωρείται ότι έχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες από τα προγράµµατα
σπουδών τους να αντιµετωπίσουν επείγοντα περιστατικά. Ωστόσο, είναι σηµαντικό
να υλοποιούνται ευρύτερα προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στην παροχή
πρώτων βοηθειών σε µαθητές µε ή και χωρίς αναπηρία.
4. Ως προς τα σχολεία ειδικής αγωγής που χτίζονται µε καθεστώς ΣΔΙΤ,
αναφέρθηκε ότι η σύµβαση που υπογράφει η ΚΤΥΠ µε την εκάστοτε
εταιρεία, είναι δεσµευτική, µε αποτέλεσµα το σχολείο να µην µπορεί να
λειτουργήσει κατά βούληση ανάλογα µε τις ανάγκες του.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αναγνωρίζει την ανάγκη να διερευνηθεί
και να τροποποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ και των σχετικών συµβάσεων,
ώστε να εξοµαλυνθούν οι όποιες δυσλειτουργίες.
5. Ζητήθηκε αυξηµένη χρηµατοδότηση των ειδικών σχολείων. Τα παιδιά µε
αυτισµό ή µε νοητική αναπηρία διδάσκονται εξατοµικευµένα και απαιτείται
αγορά ειδικού εκπαιδευτικού και θεραπευτικού υλικού, προκειµένου το
σχολείο να είναι λειτουργικό.
6. Ζητήθηκε να προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του Κράτους κονδύλι που θα
αναλογεί σε 2.000,00 € τον χρόνο ανά 100 παιδιά και που θα διατεθεί σε κάθε
σχολική µονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για την κάλυψη των πλέον
απαραίτητων ετήσιων αναγκών των µαθητριών-τών µε αναπηρία εντός του
σχολείου. Τη διαχείριση και παρακολούθηση θα την έχει ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεµόνων σε συνεργασία µε την Διεύθυνση του σχολείου µε τον τρόπο
που θα προβλέπεται στον ενιαίο Εσωτερικό Κανονισµό α΄ και β’ των
σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
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Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα σχόλια αυτά,
ενσωµάτωσε στο ΕΣΔ την αναθεώρηση του υφιστάµενου πλαισίου κατανοµής
πιστώσεων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ώστε η
χρηµατοδότησή τους να γίνεται εφεξής µε όρους ισοτιµίας και µε βασικό κριτήριο τις
ειδικότερες και αυξηµένες ανάγκες των σχολικών µονάδων για την ορθολογικότερη
αντιµετώπιση των λειτουργικών τους αναγκών.
7. Σχολιάσθηκε ότι η στελέχωση των σχολείων γίνεται σε δύο ταχύτητες (πχ το
Νοέµβριο γίνονται νέες προσλήψεις).
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι αιτήσεις για παράλληλη
στήριξη υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου και µέσω της οικείας Διεύθυνσης
εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων για έγκριση και προγραµµατισµό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής
αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ηµεροµηνία εγγραφής στο σχολείο
µέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
Επίσης, µε βάση την µε αριθµ. πρωτ. 68856/Δ3 05-06-2020 «Εγκύκλιο
προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και
γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, µαθητών/τριών για το
διδακτικό έτος 2020-2021», τα αιτήµατα έπρεπε να υποβληθούν στις σχολικές
µονάδες φοίτησης των µαθητών/τριών, Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, µέχρι και
την 30.06.2020 και εκ νέου από 01.09.2020 έως και 20.10.2020, προκειµένου να
υποστηριχθούν και µαθητές/τριες, των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
διαπιστώνονται σε ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα.
8. Ζητήθηκε να προβλεφθούν µετρήσιµα ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας των
σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, στη µε αριθ. 37/23-07-2020
Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ορίζονται ήδη ο σκοπός, οι στόχοι, οι διαδικασίες, τα
στάδια, οι λειτουργίες, οι θεµατικοί άξονες και οι ποιοτικοί δείκτες εσωτερικής
αξιολόγησης – αποτίµησης του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου της σχολικής
µονάδας γενικής και ειδικής Εκπαίδευσης.
Οι αναφερόµενες λειτουργίες µετασχηµατισµού της διδακτικής και παιδαγωγικής
πράξης διαµορφώνονται µε βάση τα κάτωθι κριτήρια:
Α. Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης δράσεων βελτίωσης της παιδαγωγικής,
µαθησιακής και κοινωνικοποιητικής λειτουργίας
Β. Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης δράσεων βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας
Γ. Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης δράσεων για την επαγγελµατική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών.
9. Ζητήθηκε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο σύστηµα παρακολούθησηςαξιολόγησης των ποιοτικών κριτηρίων όπως θα περιγράφονται σε σχέδιο
νόµου.
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Ο Συλλογικός Προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου και αποτίµησης του στη
σχολική µονάδα γενικής και ειδικής Εκπαίδευσης αφορά:
α) στην καθηµερινή λειτουργία της σχολικής µονάδας, στο πλαίσιο της παροχής του
εκπαιδευτικού της έργου και
β) στη συστηµατική διαδικασία καθορισµού στόχων βελτίωσης, ιεράρχησης
προτεραιοτήτων, επιλογής θεµατικών αξόνων εστίασης, και κατάρτισης Σχεδίων
Δράσης.
Ο Συλλογικός Προγραµµατισµός, µε αναφορά στους στόχους βελτίωσης ανά
θεµατικό άξονα και στους τίτλους των Σχεδίων Δράσης, καταχωρείται στην ειδική
ψηφιακή εφαρµογή του ΙΕΠ, µετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι Οµάδες Δράσης, στη συνέχεια, προβαίνουν στον αναλυτικό σχεδιασµό των
Δράσεων, τον οποίο επίσης αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρµογή του ΙΕΠ,
αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόµενο, τα µέσα υλοποίησης, τα κριτήρια
αξιολόγησης κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και όποτε κρίνεται αναγκαίο, συζητείται η
πορεία υλοποίησης του Συλλογικού Προγραµµατισµού, καθώς και η εφαρµογή τυχόν
διορθωτικών παρεµβάσεων.
10. Ζητήθηκε να δηµιουργηθεί νοµοθετικό πλαίσιο που θα αφορά τις αίθουσες
ηρεµίας κι εκτόνωσης και τη σωστή τους λειτουργία.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναφορικά µε τη ύπαρξη
και τη λειτουργία αιθουσών αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ηρεµίας ή και εκτόνωσης
σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής, το αρµόδιο όργανο που ρυθµίζει όρους και
κανόνες για την ενδεδειγµένη λειτουργία τους, είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων της
σχολικής µονάδας, την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων του οποίου έχει ο
διευθυντής/ προϊστάµενος της σχολικής µονάδας.
11. Ζητήθηκε η αλλαγή του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τη µέθοδο διδασκαλίας
στα κωφά και βαρήκοα παιδιά και συγκεκριµένα των Ν. 2328/1995,
2817/2000 και 3699/2008. Προτείνεται η κατάργηση της επιβολής της
νοηµατικής ως γλώσσας εκπαίδευσης µε σεβασµό στις ανάγκες των µαθητών
αλλά και στα έξοδα των γονιών τους και του δηµοσίου για τις κοχλιακές
εµφυτεύσεις και τα ακουστικά βοηθήµατα.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το εν λόγω θέµα θα
µπορούσε να αποτελέσει πεδίο προς διαβούλευση µε την κοινότητα των κωφών και
το αναπηρικό κίνηµα. Σε κάθε περίπτωση έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των
γονιών να επιλέξουν ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο δεν χρησιµοποιείται η
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα για τη φοίτηση των παιδιών τους.
Δεν κρίνεται ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στους επιχειρησιακούς στόχους σε αυτό το
θέµα.
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12. Ζητήθηκε η χρήση της τεχνολογίας µετατροπής προφορικού λόγου σε γραπτό
κείµενο (speech to text) στα αµφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας.
Ζητήθηκε να τοποθετηθούν συστήµατα FM που διευκολύνουν την µαθησιακή
διαδικασία σε κάθε χώρο που φοιτούν κωφοί ή βαρήκοοι, σε όλες τις βαθµίδες
εκπαίδευσης.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ήδη η σχετική τεχνολογία
χρησιµοποιείται σε αρκετά σχολεία. Προς το σκοπό γενικευµένης χρήσης της,
προστέθηκε στο ΕΣΔ η ενέργεια «Δηµιουργία προσβάσιµου έντυπου και ψηφιακού
υλικού/Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχµής στη διδακτική πράξη (π.χ. προγράµµατα
speech to text κοκ)».
13. Ειδικά ως προς τα Πανεπιστήµια:
- Ζητήθηκε ο εξορθολογισµός του πλαισίου για την εισαγωγή στο
Πανεπιστήµιο µε το 5%.
- Ζητήθηκε η δηµιουργία υποστηρικτικών προγραµµάτων για άτοµα µε αυτισµό
στα πανεπιστήµια.
- Ζητήθηκε η εξασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των
πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων και βιβλιοθηκών.
- Είναι αναγκαίο να υπάρχει εγγύτητα της σχολής του φοιτητή µε αναπηρία µε
τον σταθερό τόπο διαµονής του και παράλληλα να υπάρχουν ειδικά
εκπαιδευµένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι να γνωρίζουν τις ακαδηµαϊκές ανάγκες
των ατόµων µε συγγενή καρδιοπάθεια.
Η υποστήριξη όλων των µορφών αναπηρίας προβλέπεται στο πλαίσιο των
αναλυτικών δράσεων εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
- Προτείνεται η δηµιουργία δικτύου παράλληλης στήριξης από µη ανάπηρους
φοιτητές σε ανάπηρους φοιτητές µε αµοιβή.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, στο ΕΣΔ έχει ενταχθεί
δράση για την ανάπτυξη του εθελοντισµού για υποστήριξη φοιτητών µε αναπηρία.
14. Ζητήθηκε να προστεθούν στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) πιο πρακτικές ειδικότητες.
Η αναβάθµιση των ΕΕΕΕΚ εντάσσεται ήδη ως στόχος του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων στο ΕΣΔ, µε στόχο την ενεργή συµµετοχή των µαθητών και την –
ποιοτικά – αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτισή τους.
15. Ζητήθηκε η δηµιουργία νέων τµηµάτων στα δηµόσια ΙΕΚ ειδικής αγωγής για
ειδικότητες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς, αλλά και στις
δεξιότητες των σπουδαστών, µε ταυτόχρονη θέσπιση σύντοµων σεµιναρίων
επαγγελµατικού προσανατολισµού για τους υποψήφιους σπουδαστές και
σύνδεση των αποφοίτων µε τους παράγοντες της αγοράς και τους φορείς του
δηµοσίου τοµέα, όπου και µπορούν να εργαστούν µετά την επιτυχή περάτωση
του θεωρητικού και του πρακτικού µέρους της εκπαίδευσής τους.
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Επιπροσθέτως, αναφορικά µε την δια βίου εκπαίδευση των ατόµων µε
αναπηρία, προτείνεται η υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και
πιστοποίησης ατόµων µε αναπηρία (π.χ. τυφλών) στη χρήση Η/Υ και γενικά
νέων τεχνολογιών.
Θα εξεταστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων η δυνατότητα ίδρυσης,
σταδιακά, ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής σε ορισµένες περιοχές όπου ήδη λειτουργούν
ΕΝΕΕΓΥΛ (Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια Λύκεια) µε µεγάλο µαθητικό
δυναµικό, ώστε να γίνεται κοινή χρήση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι ειδικότητες
που θα µπορούσαν να προταθούν για τα ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής (εκτός από αυτές που
προσφέρονται ήδη) θα µπορούσαν να είναι στους ίδιους τοµείς µε τις ειδικότητες που
προβλέπονται στα ΕΝΕΕΓΥΛ, ώστε οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών να µπορούν
να συνεχίσουν την κατάρτιση τους σε παρεµφερείς ειδικότητες.
Καθώς έχει ήδη προταθεί η στελέχωση των ΚΕΣΥ µε εκπαιδευτές κινητικότητας
προσανατολισµού, η ειδικότητα αυτή θα µπορούσε να εξετασθεί να προστεθεί ως
ειδικότητα των ΔΙΕΚ, ώστε να καταρτιστεί ικανοποιητικός αριθµός τέτοιων
εκπαιδευτών.
16. Ζητήθηκε αύξηση των ειδικών σχολείων. Όµως, από άλλους σχολιαστές
αναφέρεται ότι δε χρειάζονται περισσότερα ειδικά σχολεία, αλλά χρειάζεται
συµπερίληψη.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, όσον αφορά στα ειδικά
σχολεία έχει ιδρυθεί ένας σηµαντικός αριθµός τέτοιων δοµών. Σε κάθε περίπτωση θα
διερευνηθεί η ανάγκη ανέγερσης νέων σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και το πώς
θα αναβαθµιστεί η παρεχόµενη ενταξιακή/συµπεριληπτική εκπαίδευση εντός του
γενικού σχολείου όπως τα Τµήµατα Ένταξης κοκ.
Επιπλέον, όλες οι δοµές ΕΑΕ θα πρέπει να διέπονται από µία αµιγώς ενταξιακή
φιλοσοφία και προοπτική (προσαρµοσµένα προγράµµατα, µέθοδοι, κοινές δράσεις,
αλληλεπίδραση κλπ).
17. Ζητήθηκε η πρώιµη παρέµβαση να ενταχθεί και στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς.
Έχουν προβλεφθεί στο ΕΣΔ δράσεις για την ανάπτυξη προγραµµάτων πρώιµης
παρέµβασης. Μάλιστα, µελετάται ο σχεδιασµός προγράµµατος πρώιµης παρέµβασης
µε τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας και µε στόχο τον έγκαιρο εντοπισµό και τη
σχετική επιµόρφωση του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.
18. Ζητήθηκε κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ανήκων/ουσα στην κατηγορία
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) πάσχων/ουσα από σοβαρής µορφής συγγενή ή επίκτητη
καρδιοπάθεια (τα όρια ενίοτε είναι δυσδιάκριτα) και µε ποσοστό αναπηρίας
από 67% και πάνω αρµοδίως πιστοποιούµενη, να τοποθετείται ή να
αποσπάται κατά προτεραιότητα πλησίον του τόπου κατοικίας του/της, ώστε
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να ευρίσκεται ανά πάσα στιγµή πλησίον της υγειονοµικής µονάδας στην
οποία αναφέρεται ως ασθενής ή έστω πλησίον των απαραίτητων υποδοµών
ώστε να µην παρακωλύεται η παρακολούθηση και η αντιµετώπιση των
προβληµάτων υγείας. Το αυτό επιβάλλεται να ισχύει και σε περιπτώσεις που ο
προσλαµβανόµενος/η τυγχάνει σύζυγος ή γονέας ανηλίκου καρδιοπαθούς
τέκνου, µε αναπηρία τουλάχιστον 67%. Ακόµη Ζητήθηκε στην περίπτωση
αιτιολογηµένης ως ανωτέρω άρνησης ανάληψης καθηκόντων, για τον
συγκεκριµένο αποκλειστικά λόγο, να µην ισχύουν οι διατάξεις περί διετούς
τουλάχιστον αποκλεισµού από τους αντίστοιχους πίνακες.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, την κατ’ εξαίρεση
δυνατότητα απόσπασης, και κατά τα δύο πρώτα χρόνια του διορισµού τους,
εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού προβλέπει πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου.
Ειδικότερα:
- όσοι πάσχουν, οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους, από σοβαρές ασθένειες, όπως
προβλέπονται στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για τις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης,
- όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και
άνω ανεξαρτήτως πάθησης ή έχουν τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως
πάθησης,
- οι πολύτεκνοι και εξοµοιούµενοι µε αυτούς, δηλαδή οι γονείς µε ένα τέκνο που έχει
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
µπορούν για κοινωνικούς λόγους να αποσπώνται και προ της παρέλευσης διετίας από
το διορισµό τους ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί, µέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.
19. Ζητήθηκε να ενισχυθεί ο ρόλος της συµβούλου ειδικής αγωγής.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενέταξε στο ΕΣΔ την αναδιάρθρωση των
Βασικών και Υποστηρικτικών Δοµών Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, µε σκοπό
την ποιοτική αναβάθµιση του έργου και των παρεχόµενων υπηρεσιών τους στην
κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης και της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής και
διδασκαλίας.
20. Ζητήθηκε ανάπτυξη προγραµµάτων Συµβουλευτικής Γονέων παιδιών µε
αναπηρία στο πλαίσιο της διαρκούς ενηµέρωσης και ψυχολογικής τους
στήριξης.
Στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θα
δοθεί έµφαση στην αναβάθµιση των συγκεκριµένων υπηρεσιών.
21. Ζητήθηκε να υπάρχει διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής αλλά
και ειδικής εκπαίδευσης για τον αυτισµό, καθώς οι συµπεριφορές των παιδιών
αυτών που µπορεί να προκύψουν, µπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης προβλέπεται στον
επιχειρησιακό σχεδιασµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και είναι
ενταγµένη στο ΕΣΔ.
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22. Ζητήθηκε η ενηµέρωση ή και µετεκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
σχετικά µε τον τρόπο διδασκαλίας των παιδιών µε πρόβληµα ακοής αλλά και
όλων των εκπαιδευτικών, αφού µε τη βοήθεια της τεχνολογίας τα παιδιά µε
ακουστικά και κοχλιακά δε θα χρειάζονται παράλληλη στήριξη αλλά
συστήµατα βρόγχων.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτικοί που
εργάζονται σε µονάδες ειδικής αγωγής κωφών έχουν ήδη εξειδικευµένες γνώσεις
(π.χ. είναι υποχρεωτικό να κατέχουν επάρκεια στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα ΕΝΓ). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διερευνηθούν: α) πιθανότητες περαιτέρω
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και β) εναλλακτικοί τρόποι υποστήριξης µαθητών
µε προβλήµατα ακοής στο γενικό σχολείο.
Εποµένως, το θέµα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση συνολικά µε την κοινότητα των
κωφών και µε ειδικούς εµπειρογνώµονες (εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, γιατρούς
ΩΡΛ κοκ).
23. Ζητήθηκε από την αρχή του έτους και για όλο το ωράριο και όλες τις µέρες η
τοποθέτηση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης σε παιδιά µε προβλήµατα
ακοής ήδη από το νηπιαγωγείο – προνήπιο.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα αντίστοιχα αιτήµατα για
παράλληλη στήριξη καλύπτονται ήδη επαρκώς και έγκαιρα.
24. Ζητήθηκε η διενέργεια στατιστικής µελέτης, χρησιµοποιώντας τα
αποτελέσµατα τριών προηγούµενων προγραµµάτων δηµιουργίας µητρώου
παιδιών µε αναπηρία, περιλαµβανοµένων των κωφών και βαρηκόων, δηλαδή
του 2004 (900.000 ευρω κόστος), του 2007 (Πρόγραµµα Ήφαιστος) και του
2014-2017, µε σκοπό τον εντοπισµό και την επίλυση των προβληµάτων.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, επί του παρόντος
συλλέγονται και αξιοποιούνται πολύ αναλυτικά δεδοµένα σχετικά µε τους µαθητές µε
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν τόσο σε γενικά όσο και σε
ειδικά σχολεία. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το myschool, το οποίο
αναβαθµίστηκε ως προς αυτή τη διάσταση κατόπιν της συνεργασίας µας σε
αντίστοιχο πρόγραµµα µε τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής
Εκπαίδευσης. Σχετικές προβλέψεις για τα παραπάνω υπάρχουν ήδη στο ΕΣΔ.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
1. Ζητήθηκε η σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων στο Υπουργείο Υγείας,
αποτελούµενης από εξειδικευµένο προσωπικό, η οποία θα επιφορτισθεί µε την
πρόληψη, την αντιµετώπιση και την κατηγοριοποίηση των χρονίων παθήσεων
µε διευρυµένες αρµοδιότητες χάραξης πολιτικής, έχουσα λόγο στην κατανοµή
των οικονοµικών πόρων και στην καταγραφή του αριθµού και των αναγκών
των χρονίως πασχόντων καρδιοπαθών.
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Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της διοικητικής αναδιοργάνωσης και
της αναµόρφωσης των οργανισµών των υπουργείων θα εξεταστεί η δυνατότητα
ένταξης σχετικής διοικητικής µονάδας στο Υπουργείο και η εκπόνηση στοχευµένων
πολιτικών.
2. Ζητήθηκε η συµµετοχή της ΕΣΑµεΑ και των οργανώσεων µελών της σε
όλους τους φορείς σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικών για την υγεία, την
κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιµοδοσίας
και της δωρεάς οργάνων, την αναµόρφωση του συστήµατος µεταµοσχεύσεων,
τη βελτίωση της προσβασιµότητας των υποδοµών, υπηρεσιών και εξοπλισµών
των δηµόσιων νοσοκοµείων, των δοµών υγείας καθώς και τη διάθεση
προσβάσιµων wc και κρεββατιών σε κάθε κλινική νοσοκοµείου και δηµόσιου
ή ιδιωτικού ιατρικού ή διαγνωστικού κέντρου.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της οριζόντιας πολιτικής ενίσχυσης
της διαβούλευσης µε την ΕΣΑµεΑ θα αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
3. Ζητήθηκε να δηµιουργηθεί ένα νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων
αποκατάστασης, µε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας τόσο για το προσωπικό
όσο και για τους ασθενείς, µε εξειδικευµένο προσωπικό και ελάχιστη
ηµερήσια αποκατάσταση 3 ωρών.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων
Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων
10 και 11 του Ν.4025/11, βάσει των οποίων 32 ΚΕΦΙΑΠ εντάχθηκαν στο ΕΣΥ ως
οργανικές µονάδες των οικείων νοσοκοµείων.
Πέραν αυτού και µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας
(ΚΕΣΥ), βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4025/11, επίκειται η
έκδοση Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισµός
λειτουργίας των ΚΕΦΙΑΠ, που θα αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία παροχής των
υπηρεσιών τους, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού τους, τον τρόπο
παραποµπής των ασθενών και τη διασύνδεση τους µε το νοσοκοµείο.
4. Ζητήθηκε να υπάρξει ειδική µέριµνα για τους χρόνια πάσχοντες από τη νόσο
του Σακχαρώδη Διαβήτη στην τριτοβάθµια παροχή υγείας.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, µε την υπ’ αριθµ. Α3β/7343/22-6-1990 (ΦΕΚ 378
Β΄) Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει, εκδόθηκαν οι προϋποθέσεις σύστασης και ο
τρόπος λειτουργίας Εξωτερικών διαβητολογικών ιατρείων και διαβητολογικών
µονάδων των νοσοκοµείων της χώρας. Βάσει αυτής ιδρύονται και λειτουργούν σε
νοσοκοµεία της χώρας, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, εξωτερικά ιατρεία
και διαβητολογικά κέντρα µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τη συστηµατική, εξειδικευµένη
και εκσυγχρονισµένη περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, τη πρόληψη και έγκαιρη
διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη και τη διασφάλιση της µακροχρόνιας
παρακολούθησης των ασθενών.
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5. Ζητήθηκε η δηµιουργία Κέντρου οργάνωσης και παρακολούθησης
προβληµάτων ακοής και κοχλιακών εµφυτεύσεων, υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, µε την υπ’ αριθµ. Υ4α/12795/96/24-11-1997
(ΦΕΚ 1084 Β΄) Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει, καθορίστηκαν οι προδιαγραφές
που πρέπει να πληρούν τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και οι ιδιωτικές κλινικές για την
εµφύτευση Κοχλιακών Εµφυτευµάτων. Βάσει αυτής τα κρατικά νοσοκοµεία και οι
ιδιωτικές κλινικές λαµβάνουν άδεια καταλληλότητας για την εµφύτευση κοχλιακών
εµφυτευµάτων κατόπιν αξιολόγησης από ειδική επιτροπή του ΚΕΣΥ.
6. Έγιναν στοχευµένες παρατηρήσεις για το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο
του ΕΣΥ, το «Ειδικό Κέντρο Αντιµετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα
Παιδιά» (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και
ειδικότερα:
- Θεσµοθέτηση της µοναδικής στο ΕΣΥ Καρδιοχειρουργικής Εντατικής
Μονάδας (ΚΕΜ) ως αυτόνοµου Τµήµατος του Νοσοκοµείου και στελέχωσή
της µε πέντε (5) µόνιµους ιατρούς (1 Διευθυντή και 4 Επιµελητές
Εντατικολόγους), ώστε να µην εξαρτάται η λειτουργία της από το προσωπικό
άλλων ΜΕΘ του Νοσοκοµείου.
- Αύξηση Αναισθησιολόγων του Νοσοκοµείου, ώστε να διατεθούν
περισσότερες ηµέρες χειρουργείου και καθετηριασµών καρδιάς/εβδοµάδα.
- Αύξηση µόνιµων νοσηλευτών Γενικού Χειρουργείου – Καρδιολογικού
Τµήµατος – Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου και Καρδιοχειρουργικής Εντατικής
Μονάδας.
- Εκπαίδευση χειριστή για µαγνητική τοµογραφία καρδιάς.
- Πρόσληψη 2ου Τεχνικού Εξωσωµατικής Κυκλοφορίας.
Το Υπουργείο Υγείας δεσµεύεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
διευθέτηση των ανωτέρω αιτηµάτων.
7. Ζητήθηκε η θεσµική κατοχύρωση παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών
υγείας στην κατ’ οίκον φροντίδα.
Έχουν ήδη εκπονηθεί από το Υπουργείο Υγείας σχέδια διατάξεων για την νοµοθετική
ρύθµιση του ζητήµατος της κατ’ οίκον νοσηλείας.
8.
Ζητήθηκε τα άτοµα µε αναπηρία να προηγούνται σε ραντεβού στα
ΠΕΔΥ/ΤΟΜΥ.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, ήδη µε σχετικές οδηγίες και υπουργικές
αποφάσεις έχει προβλεφθεί χρόνος για τις έκτακτες επισκέψεις στις δηµόσιες µονάδες
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Επιπλέον, για την υλοποίηση
της συγκεκριµένης πρότασης θα πρέπει να συνεκτιµηθεί η σοβαρότητα των
παθήσεων που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για άτοµα
µε αναπηρία, ώστε µεταξύ άλλων να λάβει χώρα η τεχνική διαµόρφωση του e –
Ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
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9. Ζητήθηκε η θεσµοθέτηση και εφαρµογή οργανωµένου συστήµατος
εκπαίδευσης των ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και του επιστηµονικού
και νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά µε την πάθηση αυτή.
Από το Υπουργείο Υγείας επισηµαίνεται ότι έχουν εκδοθεί σχετικά θεραπευτικά
πρωτόκολλα από το ΚΕΣΥ.
10. Ζητήθηκε να ενταχθεί στη Δηµόσια Υγεία η παιδοδοντιατρική ενηµέρωση,
εκπαίδευση και παρακολούθηση των παιδιών που πάσχουν από Σ.Κ, µε σκοπό
την πρόληψη της ραγδαίας και πολλές φορές µη αναστρέψιµης επιδείνωσης
της πάθησης.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, θα εξεταστεί η δυνατότητα συµπερίληψης
στοχευµένων πολιτικών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Στοµατική
Υγεία.
11. Προτάθηκε µία σειρά µέτρων που αφορούν στον ΕΟΠΠΥ, όπως να καλυφθεί
πλήρως το κόστος αγοράς τεχνικών βοηθηµάτων και προσαρµογών (π.χ.
κόστη για τα αναλώσιµα ακουστικών βοηθηµάτων και των αναλωσίµων των
κοχλιακών, κόστη αγοράς βοηθηµάτων, αµαξιδίων, µετατροπών
προσβασιµότητας στις κατοικίες και τα Ι.Χ.), η αποστολή φαρµάκων υψηλού
κόστους για όλα τα άτοµα µε αναπηρία στο σπίτι τους, να συνταγογραφούνται
οι βιταµίνες για κάθε πάθηση και οι φυσικοθεραπείες στο σύνολό τους, να
καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ η διενέργεια καρυοτυπικού - γονιδιακού ελέγχου
(κονεξίνη) προγεννητικά, όπου υπάρχει ένδειξη, για την έγκαιρη διάγνωση
πιθανής κώφωσης του νεογνού, ενηµέρωση και προετοιµασία των γονιών από
το Κέντρο Ακοής, να διευθετηθούν τα προβλήµατα αποπληρωµής ακουστικών
βοηθηµάτων, µηδενική συµµετοχή σε φάρµακα και αναλώσιµα όλων των
καρδιοπαθών, βαρέως πασχόντων αντικειµενικά, µε ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67% από την κύρια πάθηση και τις χρόνιες επιπλοκές της και να
αναλαµβάνει ο ΕΟΠΥΥ την κάλυψη της νοσηλείας στα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία,
στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αντιµετώπιση των περιστατικών στα
Δηµόσια Νοσοκοµεία.
Θα εξεταστεί από το Υπουργείο Υγείας η δυνατότητα µιας λελογισµένης κάλυψης
των ανωτέρω αιτηµάτων και παροχών στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων
της χώρας.
12. Ζητήθηκε να εξασφαλισθεί προσβασιµότητα στα νοσοκοµεία.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, θα ληφθεί µέριµνα ώστε να διασφαλιστεί η
προσβασιµότητα σε όλες τις Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο της οριζόντιας πολιτικής
για την προσβασιµότητα.
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13. Ζητήθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του ΚΕΣΥ και επιπλέον η δηµιουργία
σε αυτό µόνιµης επιτροπής µε τίτλο και αποκλειστικό έργο «συγγενείς
καρδιοπάθειες».
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης θα
εξεταστεί σε συνεργασία µε το ΚΕΣΥ.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
(ΚΕΠΑ)
1. Ζητήθηκε η κατάργηση της ανάρτησης λίστας µε τα ονόµατα των
αξιολογούµενων έξω από τα γραφεία των Επιτροπών στο πλαίσιο της
διασφάλισης προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Από τον e-ΕΦΚΑ έγινε δεκτή η πρόταση αυτή και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
στόχου για τον ανασχεδιασµό των Πληροφοριακών υποδοµών.
2. Ζητήθηκε να είναι γνωστά σε κάθε ενδιαφερόµενο τα στοιχεία όλων των
µελών της Επιτροπής.
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, το ζήτηµα αυτό τελεί υπό επεξεργασία.
3. Ζητήθηκε η γνωµάτευση σε κάθε βαθµό να είναι ειδικά αιτιολογηµένη.
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, στις τρισέλιδες αποφάσεις των υγειονοµικών επιτροπών
και συγκεκριµένα στην κλινική εικόνα αναγράφεται η αιτιολόγηση της απόφασης
της επιτροπής, η οποία ωστόσο δεν µεταφέρεται στη γνωστοποίηση, καθώς σύµφωνα
µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί περίληψη της απόφασης.
Σηµειώνεται, δε, ότι υπάρχει µερίδα των αξιολογουµένων που δεν επιθυµεί να
συµπεριλαµβάνεται το αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης στη γνωστοποίηση, καθώς
εκεί αναφέρονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα ή στοιχεία της κλινικής εικόνας
που δεν επιθυµούν να καταγράφονται εκεί.
4. Ζητήθηκε η κατάργηση της οικονοµικής επιβάρυνσης (παραβόλου) για όλη τη
διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού αναπηρίας, ακόµη και όταν πρόκειται
για δευτεροβάθµια κρίση.
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, δεν µπορεί επί του παρόντος να γίνει δεκτή η πρόταση
αυτή.
5. Ζητήθηκε η κατάργηση του χαρακτηρισµού «ανίκανος προς κάθε
βιοποριστική εργασία» που αναφέρεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των
ΚΕΠΑ (λειτουργεί ως ανυπέρβλητο εµπόδιο για την ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία).
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, ο χαρακτηρισµός αυτός αναγράφεται στις γνωστοποιήσεις,
όταν ζητηθεί µε παραπεµπτικό από τον ασφαλιστικό φορέα και για συγκεκριµένο
λόγο. Για παράδειγµα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να αξιώσει ένα
παιδί σύνταξη θανόντα κηδεµόνα.
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6. Προτείνεται η διαρκής επιµόρφωση των ιατρών των υγειονοµικών επιτροπών.
Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο ΕΣΔ.
7. Ζητήθηκε να ενισχυθεί το σώµα των ιατρών από παιδοκαρδιολόγο ή από
καρδιολόγο εξειδικευµένο στις συγγενείς καρδιοπάθειες και από ιατρούς που
έχουν γνώση της νόσου του Σακχαρώδη Διαβήτη.
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, στο ΕΣΔ υπάρχει πρόβλεψη για την ενίσχυση του
σώµατος των ιατρών, οπότε θα εξεταστεί θετικά η πρόταση αυτή σε αυτό το πλαίσιο.
8. Ζητήθηκε η αναµόρφωση του υπάρχοντος κώδικα δεοντολογίας των ιατρών
δια της προσθήκης ορισµένων διατάξεων σ’ αυτόν, καθώς το γενικότερο
πνεύµα είναι η ενσωµάτωση της αναπηρίας στις επιµέρους δηµόσιες πολιτικές
και όχι η δηµιουργία ξεχωριστών νοµοθετηµάτων, όπως, επί παραδείγµατι,
ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τους ιατρούς που συµµετέχουν στις επιτροπές.
Έγινε δεκτή η πρόταση αυτή από τον e-ΕΦΚΑ και ενσωµατώθηκε στο ΕΣΔ.
9. Ζητήθηκε στην περίπτωση των κωφών και βαρηκόων αξιολογουµένων η
ενηµέρωση να γίνεται επίσηµα µε e-mail ή επιστολή ταχυδροµείου και όχι
τηλεφωνικά ούτε µε τη χρήση sms στο κινητό τους τηλέφωνο.
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις οποίες ο
ενδιαφερόµενος λαµβάνει e-mail για κάθε µεταβολή που έχει επέλθει στο αίτηµά του,
όπως προγραµµατισµός ραντεβού και έκδοση απόφασης, εφόσον ο ενδιαφερόµενος
έχει κάνει εγγραφή σε αυτές. Παρόλα αυτά, οι αρµόδιοι φορείς θα εξετάσουν τη
δυνατότητα αναβάθµισης των υπηρεσιών αυτών και διεύρυνσης του πεδίου
εφαρµογής τους.
10. Ζητήθηκε στις αίθουσες ΚΕΠΑ να γίνεται χρήση βρόγχων και αριθµητικής
φωτεινής σήµανσης αναµονής, αντί να φωνάζει κάποιος τα ονόµατα κωφών
και βαρηκόων έξω από τις αίθουσες των επιτροπών.
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, το εν λόγω σχόλιο θα εξεταστεί στο πλαίσιο της δράσης
για ανασχεδιασµό των Πληροφοριακών δοµών και αναβάθµισης των κτιριακών
εγκαταστάσεων.
11. Ζητήθηκε να προστεθούν επιπλέον παθήσεις στις µη αναστρέψιµες µε
αόριστη ισχύ αναπηρίας (ανίατες µη-αναστρέψιµες παθήσεις), για τις οποίες
δίνεται ποσοστό αναπηρίας εφ’ όρου ζωής από τα ΚΕΠΑ./ Ζητήθηκε
διεύρυνση του είδους των αναπηριών, που σήµερα δεν αναγνωρίζονται π.χ.
cvi (εγκεφαλική τύφλωση)/ Ζητήθηκε επικαιροποίηση του Ενιαίου Πίνακα
Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΑ) βάσει νέων επιστηµονικών δεδοµένων.
Η ενδεχόµενη συµπερίληψη παθήσεων και ο χαρακτηρισµός αυτών αποτελεί
αντικείµενο εξέτασης από την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, µέσω της πάγιας
διαδικασίας.
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12. Ζητήθηκε η συγκρότηση επιτροπής ΚΕΠΑ σε κάθε νησί και η στελέχωσή της
µε µόνιµο προσωπικό.
Σύµφωνα µε τον e-ΕΦΚΑ, δεν µπορεί να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή περί
συγκρότησης µόνιµης επιτροπής, για λόγους διασφάλισης της αντικειµενικότητας,
της ορθότητάς της κρίσης και της αποφυγής εντοπιότητας.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
1. Ζητήθηκε η αναµόρφωση του ν.4387/2016 και η επικαιροποίηση της
νοµοθέτησης του Πορίσµατος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για
την ενιαιοποίηση των συντάξεων αναπηρίας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 11 του ν.4387/2016, προκειµένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι
κανόνες συνταξιοδότησης και απονοµής ασφαλιστικών παροχών λόγω
αναπηρίας, και της παροχής µέσω του ΟΠΕΚΑ τεχνικών βοηθηµάτων σε
ανασφάλιστους µε αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο αρ. 11 του
ν.4387/2016 προβλέπεται η θέσπιση ενιαίων κανόνων για τις συντάξεις και παροχές
αναπηρίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης. Το παλαιότερο πόρισµα που
επιχείρησε να προσεγγίσει τα ζητήµατα ενιαιοποίησης, παρουσιάζει ελλείψεις ως
προς το εύρος κάλυψης του πεδίου εφαρµογής. Ζητήµατα της ενιαιοποίησης
αντιµετωπίζονται µε ειδική πρόβλεψη στο ΕΣΔ.
2. Άτοµα µε βαριά νοητική αναπηρία: Αναφέρθηκε ότι ενώ τα άτοµα αυτά κατ’
αρχήν δικαιούνται ποσοστό επί της σύνταξης του θανόντος γονέα τους, επί
της ουσίας, καταλήγει το δικαίωµα αυτό να µένει γράµµα κενό, στην
περίπτωση που τα παιδιά αυτά τυγχάνουν να είναι και δικαιούχοι προνοιακού
επιδόµατος του ΟΠΕΚΑ. Υπενθυµίζεται ότι ο ΟΠΕΚΑ θέτει ως προϋπόθεση
για την χορήγηση προνοιακού επιδόµατος για βαριά νοητική αναπηρία να µη
λαµβάνει ο δικαιούχος, από την ίδια αιτία, άµεσα ή έµµεσα, άλλη παροχή
µεγαλύτερη από το ποσό των 360 ευρώ. Επειδή η σύνταξη που τα παιδιά αυτά
δικαιούνται λόγω θανάτου του γονέα τους, λογίζεται ως παροχή ‘από την ίδια
αιτία’, αν η παροχή αυτή υπερβαίνει το ποσό των 360€, το προνοιακό επίδοµα
οδηγείται άνευ άλλου τινός σε αυτόµατη διακοπή. Το άρθρο 34 Ν. 4387/2016
θέτει ως κατώτατο όριο του ποσοστού των παιδιών αυτών στην σύνταξη λόγω
θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης, εν προκειµένω, το ποσό των 384
ευρώ. Τούτο σηµαίνει ότι εάν το άτοµο µε νοητική αναπηρία επιλέξει να
ασκήσει το δικαίωµα του στην σύνταξη του γονέα του, θα στερηθεί το
προνοιακό του επίδοµα, διότι το ποσό της σύνταξης θα υπερβαίνει, πάντα και
σε κάθε περίπτωση, το όριο των 360 ευρώ. Ζητήθηκε να τροποποιηθεί η
σχετική νοµοθεσία των προνοιακών επιδοµάτων, ώστε να ληφθεί υπόψη το
νέο όριο κατώτατης σύνταξης που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016
και να τεθεί, πλέον, ως όριο για την σωρευτική απόληψη των δύο παροχών το
ποσό της εθνικής σύνταξης που δικαιούται να λαµβάνει το ανάπηρο τέκνο,
δηλαδή το ποσό των 384 ευρώ και όχι το ποσό των 360 ευρώ.
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Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειµένου να
γίνει η τροποποίηση που προτείνεται, έτσι ώστε να τεθεί ως όριο το ποσό των 384€
(το οποίο λαµβάνουν συνταξιούχοι µε 80% ποσοστό ανικανότητας όπως ορίζεται
στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016), για να είναι εφικτή η ταυτόχρονη λήψη
προνοιακού επιδόµατος και σύνταξης, θα πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ µε αριθµ.
Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 (ΦΕΚ Β΄931/21.05.2008).
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξετάζει την πρόταση αυτή.
3. Προτείνεται η λήψη µέτρων για την προστασία των στελεχών των ενόπλων
δυνάµεων και του πολιτικού προσωπικού που είναι οι ίδιοι ή έχουν στην
οικογένειά τους άτοµο µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση, µε στόχο την
ευθυγράµµιση µε τα ισχύοντα για άλλους πολίτες µε αναπηρία, όπως το
δικαίωµά τους στη συνταξιοδότηση µετά από 25 χρόνια ασφάλισης όταν είναι
γονείς/σύζυγοι/αδέλφια παιδιών µε αναπηρία και την εφαρµογή υφιστάµενων
ευνοϊκών ρυθµίσεων που αφορούν στις µεταθέσεις των στελεχών των
ενόπλων δυνάµεων ειδικής κατάστασης κ.α.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα θέµατα
ενιαιοποίησης των προϋποθέσεων αναπηρικών συντάξεων θα εξετασθούν στο
πλαίσιο θέσπισης ενιαίων κανόνων του αρ. 11 του ν.4387/2016.
4. Ζητήθηκε η πλήρης αποδέσµευση του καταβαλλοµένου προνοιακού
επιδόµατος βαριάς αναπηρίας από οποιοδήποτε µισθό ή σύνταξη που
καταβάλλεται στους πάσχοντες.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν προκρίνεται η
οριζόντια αποδέσµευση του επιδόµατος από κάθε µισθό ή από κάθε σύνταξη. Όµως,
ειδικά για τους εργαζοµένους, η διατήρηση του επιδόµατος και σε περίπτωση που ο
δικαιούχος εργάζεται, συνιστά σηµαντικό κίνητρο για ένταξη στην αγορά εργασίας.
Υπό το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο, µόνο ένα µικρός αριθµός δικαιούχων
οικονοµικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας µπορεί να εργάζεται. Κρίνεται ότι οι
υφιστάµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις θα πρέπει να επαναξιολογηθούν, κάτι το οποίο
απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία.
5. Επισηµαίνεται η άνιση µεταχείριση γονέων ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και
λοιπών ταµείων, µε γονείς που είναι ασφαλισµένοι στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, που έχουν παιδί άγαµο και ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω, ως προς τις προϋποθέσεις
θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης γήρατος.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα θέµατα
ενιαιοποίησης των προϋποθέσεων αναπηρικών συντάξεων θα εξετασθούν στο
πλαίσιο θέσπισης ενιαίων κανόνων του αρ. 11 του ν.4387/2016.
6. Ζητήθηκε
η
επέκταση
της
διάταξης
της
εγκύκλιου
µε
Α.Π.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005/18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας σε
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όλες τις οµάδες συνταξιούχων του Δηµοσίου λόγω διάκρισης σε βάρος των
υπολοίπων κατηγοριών ατόµων µε αναπηρία στην εγκύκλιο.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξετάζει το ζήτηµα αυτό,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την 158/2017 γνωµοδότηση του ΝΣΚ όσο και πρόσφατο
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη περί διάκρισης µεταξύ του επιδόµατος
ανικανότητας και του επιδόµατος ειδικών παθήσεων.
7. Ζητήθηκε να εναρµονισθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης από τον πρώην ΟΓΑ
του επιδόµατος απολύτου αναπηρίας στους τυφλούς, µε τις προϋποθέσεις
χορήγησης των λοιπών ασφαλιστικών ταµείων.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα θέµατα
ενιαιοποίησης των προϋποθέσεων αναπηρικών συντάξεων θα εξετασθούν στο
πλαίσιο θέσπισης ενιαίων κανόνων του αρ. 11 του ν.4387/2016.
8. Ζητήθηκε να θεσπισθεί για τους συζύγους ή γονείς κληρικών που είναι άτοµα
µε αναπηρία από 67% και άνω, το δικαίωµα να µπορούν να αποχωρήσουν από
την εργασία τους µε πλήρη σύνταξη, έχοντας λιγότερα χρόνια ασφάλισης.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα θέµατα
ενιαιοποίησης των προϋποθέσεων αναπηρικών συντάξεων θα εξετασθούν στο
πλαίσιο θέσπισης ενιαίων κανόνων του αρ. 11 του ν.4387/2016.
9. Ζητήθηκε να µην διακόπτεται το επίδοµα κώφωσης στα άτοµα µε αναπηρία
ηλικίας από 18 ως 64 ετών.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ζήτηµα αυτό θα
αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο επαναξιολόγησης του νοµοθετικού πλαισίου περί
αναπηρικών επιδοµάτων.
10. Ζητήθηκε για τα άτοµα µε αναπηρία να είναι ανοιχτή η ρύθµιση των 120
δόσεων για την εξαγορά ενσήµων, προς το σκοπό της συνταξιοδότησης.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ρύθµιση δόσεων
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί περίπτωση «εξαιρετικού δικαίου» και
δεν παρέχεται παγίως για όλους τους πολίτες.
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
1. Μία άποψη υποστηρίζει ότι οι Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) δεν
ανήκουν στην Ανεξάρτητη Διαβίωση, δεν την προωθούν κι άρα δεν πρέπει να
διευκολυνθεί η ίδρυση τους.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενισχύει την ανάπτυξη ΣΥΔ ως
µια βασική εναλλακτική για την διαβίωση των ατόµων µε αναπηρία, που συνδέεται
άµεσα και µε την αποϊδρυµατοποίηση αλλά και την αποφυγή της ιδρυµατοποίησης.
Ήδη έχει καταρτιστεί σχετική πρόταση χρηµατοδότησης από το Ταµείο Ανάκαµψης
για την ποιοτική αναβάθµισή τους.
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2. Ζητήθηκε ο µετασχηµατισµός των υφιστάµενων Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας και των δοµών που υπάγονται σε αυτά, µέσω της δηµιουργίας νέων
εξωστρεφών οργανισµών υπαγόµενων στις Περιφέρειες της χώρας, µε στόχο
την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία δοµών διαβίωσης στην κοινότητα.
Ζητήθηκε η διαµόρφωση, σε συνεργασία µε την ΕΣΑµεΑ., θεσµικού πλαισίου
για τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης.
Προτείνεται επίσης να δηµιουργηθεί το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο, ώστε οι
ίδιοι οι γονείς παιδιών µε αναπηρία να µπορούν να δηµιουργήσουν τον χώρο
που θα είναι ο επόµενος κοινωνικός, εκπαιδευτικός και δηµιουργικός χώρος
για τα παιδιά µε βαριά αναπηρία από 22 ετών και άνω, δηλαδή να τους
επιτραπεί µε δική τους πρωτοβουλία να δηµιουργήσουν Δοµή
Υποστηριζόµενης Διαβίωσης, αυτόνοµης ή ηµιαυτόνοµης.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προτάσεις αυτές
θα ληφθούν υπ’ όψιν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την αποϊδρυµατοποίηση,
που έχει ήδη προβλεφθεί στο ΕΣΔ.
3. Ζητήθηκε η εκπόνηση και εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος για την
εκπαίδευση εκπαιδευτών κινητικότητας, προσανατολισµού και δεξιοτήτων
καθηµερινής διαβίωσης για άτοµα µε οπτική αναπηρία.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει συσταθεί
οµάδα εργασίας για την διερεύνηση του θέµατος εκπαιδευτών κινητικότητας,
προσανατολισµού και δεξιοτήτων καθηµερινής διαβίωσης, µε πρωτοβουλία της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας,
µε πρώτη συνεδρίαση την 15.10.2020. Η σχετική δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΔ.
4. Ζητήθηκε η ενεργοποίηση του νόµου για τα Παραγωγικά εργαστήρια
2646/1998 και η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρµογή του.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προτίθεται να επεξεργαστεί το
ζήτηµα αυτό.
5. Ζητήθηκε η παρακολούθηση της εφαρµογής του ν. 2643/1998, ώστε να
γίνονται οι προκηρύξεις στο διάστηµα που ορίζει ο νόµος, καθώς και να
γίνεται έλεγχος στις επιχειρήσεις ως προς το εάν προσλαµβάνουν το νόµιµο
αριθµό ατόµων µε αναπηρία, αλλιώς να τιµωρούνται µε τα πρόστιµα που
ορίζει ο νόµος.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα αναλάβει πρωτοβουλίες για
να ενισχυθεί η παρακολούθηση και η εφαρµογή του νόµου.
6. Ζητήθηκε η αύξηση των αυτόνοµων κατοικιών που διαθέτει το Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών για ενήλικα άτοµα µε αναπηρίες
όρασης και στελέχωση τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε εξειδικευµένο
επιστηµονικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
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Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν υπάρχουν
στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ανάγκη αύξησης των κατοικιών του ΚΕΑΤ.
7. Σχετικά µε την άµεση ενσωµάτωση της Οδηγίας 882/2019 στο εθνικό θεσµικό
πλαίσιο, προτείνεται η ταυτόχρονη επέκταση το πεδίου εφαρµογής της, ώστε
να περιλαµβάνει τουλάχιστον το δοµηµένο περιβάλλον και τις µεταφορές
επιβατών.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίστηκε ως ο επισπεύδων
φορέας για το συντονισµό των διαδικασιών ενσωµάτωσης της Οδηγίας 882/2019 για
την προσβασιµότητα σε αγαθά και υπηρεσίες. Έχει συσταθεί οµάδα εργασίας από
εκπροσώπους όλων των συναρµόδιων Υπουργείων, στην οποία προεδρεύει ο Γενικός
Γραµµατέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας. Η Οδηγία
αφορά προσβασιµότητα σε αγαθά και υπηρεσίες και όχι στο δοµηµένο περιβάλλον.
Οι δε µεταφορές επιβατών εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας και θα
αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την οµάδα εργασίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Ζητήθηκε εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόµευσης (ειδικά για
κλείσιµο ράµπας).
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η αύξηση του επιπέδου
ασφαλείας του οδικού δικτύου για τους πολίτες, αποτελεί βασική προτεραιότητα του
Υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Το Σεπτέµβριο του έτους 2019 µε διαταγή της αρµόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας προς το σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών δόθηκε
έµφαση, µεταξύ άλλων, και στη βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν παράνοµη
στάση και στάθµευση σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) διάβασης
ΑµεΑ, σε ειδικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ και σε χώρους στάθµευσης
αποκλειστικά για συγκεκριµένο όχηµα ΑµεΑ, παράνοµη στάση και στάθµευση σε
ειδικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ, εντός υπαίθριων και υπόγειων χώρων
στάθµευσης, ενώ τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τις εν λόγω παραβάσεις
αναφέρονται και καταγράφονται µηνιαίως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τη
διάρκεια ενός (1) έτους (09/19-09/20) βεβαιώθηκαν για παράνοµη στάση και
στάθµευση σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) διάβασης ΑµεΑ, σε
ειδικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ και σε χώρους στάθµευσης
αποκλειστικά για συγκεκριµένο όχηµα ΑµεΑ 22995 παραβάσεις, ενώ για παράνοµη
στάση και στάθµευση σε ειδικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ, εντός
υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθµευσης 2976 παραβάσεις.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1. Προτάθηκε σχετικά µε την Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112
και
τον
αυτόµατο εντοπισµό της ακριβούς θέσης του καλούντος, να υπάρχει
δυνατότητα (πέραν της κλήσης και της αποστολής µηνύµατος SMS) της
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βιντεοκλήσης στην ελληνική νοηµατική γλώσσα στο 112 από έξυπνο κινητό
τηλέφωνο.
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας προτίθεται να επεξεργασθεί τη
συγκεκριµένη πρόταση.
2. Προτάθηκε η απορρόφηση της εφαρµογής «SAFE AmeA» που έχει
αναπτυχθεί για λογαριασµό του Κοινωνικού Οργανισµού του Δήµου Πατρέων
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών και η µετάπτωσή της στο 112. Με
την εν λόγω εφαρµογή κάθε άτοµο µε αναπηρία έχει δηλώσει το στίγµα του
και την µορφή Αναπηρίας, ώστε το Σώµα που θα χρειαστεί να επέµβει να
γνωρίζει εκ των προτέρων την προσέγγιση που θα χρειαστεί να έχει στο
συµβάν (είτε λόγω της µορφής της αναπηρίας ή λόγω του βαθµού δυσκολίας
προσέγγισης στην περιοχή του στίγµατος).
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας προτίθεται να επεξεργασθεί τη
συγκεκριµένη πρόταση.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Ζητήθηκε η γλωσσική ένταξη των κωφών – βαρήκοων ατόµων,
µέσω της εκµάθησης της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας από κωφούς –
βαρήκοους διερµηνείς, γνώστες της διεθνούς νοηµατικής.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να διερευνήσει τη δυνατότητα
αυτή κατά το στάδιο περιγραφής της θέσης εργασίας των διερµηνέων και των
απαιτούµενων προσόντων.
2. Ζητήθηκε η δωρεάν εξασφάλιση εξοπλισµού ατόµου µε αναπηρία, σε
περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας µε αναπηρία, απώλεσε τον εξοπλισµό
του στην προσπάθεια του να εισέλθει στην χώρα.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να έρθει σε επαφή µε φορείς
και συλλόγους από το αναπηρικό κίνηµα και µε συλλόγους φροντίδας ηλικιωµένων
στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς ανάλογου εξοπλισµού.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
1. Ζητήθηκε να καταστούν όλοι οι Αερολιµένες της χώρας προσβάσιµοι.
Ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών απάντησε στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης
ως εξής: «Στόχος 21 παράγραφος 6. Θα θέλαµε να τροποποιηθεί ως κάτωθι η εν λόγω
παράγραφος:
Μεριµνούµε για την προσβασιµότητα και την ατοµική κινητικότητα σε όλους τους
Αερολιµένες που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια».
Σύµφωνα δε µε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ), η FRAPORT GREECE και ο Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών ως
Οργανισµοί Διαχείρισης των Αερολιµένων της Χώρας επέλεξαν, κατόπιν
διαγωνιστικής διαδικασίας, τους φορείς παροχής υπηρεσιών συνδροµής σε άτοµα µε
αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα. Παράλληλα, η ΥΠΑ ελέγχει την τήρηση των
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ποιοτικών προτύπων συνδροµής, όπως αυτά τίθενται στο άρθρο 9 του εν λόγω
Κανονισµού και ιδίως τον κώδικα συµπεριφοράς για τις υπηρεσίες εδάφους για τα
άτοµα µε αναπηρία, όπως επίσης και την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση του
προσωπικού των φορέων παροχής συνδροµής σε άτοµα µε αναπηρία (αρχική και
επαναληπτική εκπαίδευση).
2. Σε σχέση µε τη δράση «προωθούµε προγράµµατα δηµιουργίας αυτόνοµων
κατοικιών και προσβάσιµων γειτονιών βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και
των οδηγιών σχεδιασµού ‘Σχεδιάζοντας για όλους», αναφέρθηκε στα σχόλια
ότι δεν είναι σκόπιµο να καθορίζεται από τρίτους ο τόπος κατοικίας,
δηµιουργώντας προσβάσιµες γειτονιές ή σπίτια, αλλά είναι σκόπιµο να
εξασφαλίζεται µια καθολική προσβασιµότητα στο δοµηµένο περιβάλλον άρα
και την στέγαση.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πρόταση αυτή έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σχετική ενέργεια στο ΕΣΔ.
3. Προτάθηκε η επιδότηση παρεµβάσεων τόσο για τη βελτίωση της
προσβασιµότητας των κατοικιών ατόµων µε αναπηρία (Πρόγραµµα «Διαβιώ
κατ’ οίκον») όσο και για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των γειτονιών.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πρόταση αυτή έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σχετική ενέργεια στο ΕΣΔ.
4. Ζητήθηκε να ορισθούν προθεσµίες για να γίνουν το δοµηµένο περιβάλλον
προσβάσιµο και οι µεταφορές προσβάσιµες και να προβλεφθούν κυρώσεις σε
περίπτωση υπέρβασης των προθεσµιών.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πρόταση έγινε δεκτή.
5. Ζητήθηκε να γίνουν προσβάσιµα τα πεζοδρόµια και να ανταποκρίνονται οι
Δήµοι άµεσα σε σχετικά αιτήµατα πολιτών που είναι άτοµα µε αναπηρία ή
των οποίων η οικογένεια έχει άτοµο µε αναπηρία.
Στο ΕΣΔ υπάρχει πρόβλεψη µεταξύ των άλλων για ελαχιστοποίηση στο απολύτως
αναγκαίο µέτρο της συναρµοδιότητας φορέων σε θέµατα προσβασιµότητας ατόµων
µε αναπηρία σε δρόµους, πεζοδρόµια και γενικώς κοινόχρηστους χώρους.
6. Υποστηρίχθηκε ότι δηµιουργώντας αστικές συγκοινωνίες δυο ταχυτήτων, ήτοι
άλλη για Αθήνα – Θεσσαλονίκη και άλλη για την υπόλοιπη Ελλάδα,
αλλοιώνεται το θετικό αποτύπωµα της παρέµβασης. Προτείνεται η ανάθεση
µελετών ΣΒΑΚ για τις αστικές συγκοινωνίες που θα αναδείξουν τα
προβλήµατα και θα προτείνουν λύσεις µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα
εννέα µηνών. Εκτιµάται ότι οι παρεµβάσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
εξολοκλήρου από το προτεινόµενο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα µε
εξασφαλισµένη
χρηµατοδότηση
από
πόρους
ΕΣΠΑ
21-27
«ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ».
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Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών (ΟΣΕΘ) η ιδέα της εκπόνησης
ΣΒΑΚ για τα θέµατα των Δηµοσίων Συγκοινωνιών έχει ιδιαίτερη σηµασία στις
µητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει πληθώρα
µέσων που διασχίζουν την έκταση πολλών Δήµων και απαιτεί τη συνεργασία µεταξύ
τους. Επιπλέον, αναφορικά µε την υποχρέωση εκπόνησης ΣΒΑΚ από τους ΟΤΑ
εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, αυτό εξετάζεται στο επικείµενο σχέδιο
νόµου για τα ΣΒΑΚ. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης ενός
ΣΒΑΚ δεν µπορεί να προσδιοριστεί ενιαία και οριζόντια για όλους τους Δήµους.
7. Ζητήθηκε να καταστούν προσβάσιµα όλα τα λεωφορεία.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ σε
ποσοστό 80% είναι προσβάσιµα. Επιπρόσθετα ο ΟΑΣΘ δροµολογεί από το 2005,
τέσσερα (4) ειδικά διασκευασµένα οχήµατα για την δωρεάν εξυπηρέτηση των
ατόµων µε αναπηρία. Τα οχήµατα των ΚΤΕΛ τα οποία εκτελούν δροµολόγια
δηµόσιας αστικής συγκοινωνίας είναι προσβάσιµα σε ποσοστό που υπερβαίνει το
60%.
8. Αναφέρθηκε στη διαβούλευση ότι υπάρχει ζήτηµα µε τα ταξί που διαθέτουν
προσαρµογή για µεταφορά ατόµων µε αναπηρία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά
ότι στην Αθήνα είναι µόνο 4 και ότι ανεξαρτήτως διαδροµής η τιµή ξεκινά
από 40 ευρώ, χωρίς ταξίµετρο και αποδείξεις. Προτάθηκε να δοθούν άδειες
ταξί για µεταφορά ατόµων µε αναπηρία σε ιδιωτικές εταιρείες, και να
µετακινούνται τα άτοµα µε αναπηρία µε το νόµιµο κόµιστρο.
Σύµφωνα το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, µε το ν.4070/2012 θεσπίζεται
συγκεκριµένη κατηγορία Ε.Δ.Χ. οχηµάτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων που
προορίζονται για τη µεταφορά ατόµων µε αναπηρία και πρέπει να είναι ειδικά
διασκευασµένα για το σκοπό αυτόν, τα οχήµατα Ειδικής Μίσθωσης ΑµεΑ. Τα εν
λόγω οχήµατα εκτελούν διαδροµές κατόπιν ειδικής µίσθωσης έναντι ελευθέρως
συµφωνηµένου ανταλλάγµατος καθώς τα εν λόγω οχήµατα δεν φέρουν µετρητή.
Κατά την παρ. 5 του άρθρου 91 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, το ως άνω αντίτιµο
µπορεί να καθορίζεται είτε µε προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και
δεσµευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιµοκατάλογο µηνιαίας τουλάχιστον
ισχύος, είτε ελευθέρως µετά από διαπραγµάτευση µε τον πελάτη.
Μελετάται η έκδοση απόφασης για το κόµιστρο.
Επιπλέον, τα άτοµα µε αναπηρία δύνανται να µετακινούνται και µε ΕΔΧ- ΤΑΞΙ,
δηλαδή µε 5θεσια ΕΔΧ οχήµατα που φέρουν ταξίµετρα, καθώς µε την παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν.4530/2018 επιτράπηκε στα πολυµορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ,
εφόσον µπορούν να µεταφέρουν αναπηρικό αµαξίδιο, να έχουν στα εξαρτήµατα
ράµπα και υποχρεωτικά ιµάντες στήριξης και ασφάλειας του αµαξιδίου, καθώς και
οποιοδήποτε τεχνικό µέσο διευκολύνει την πρόσβαση και την µεταφορά των ατόµων
µε αναπηρία στο όχηµα. Εν προκειµένω, εισπράττεται το κόµιστρο που γενικώς
ισχύει για τα ΕΔΧ- ΤΑΞΙ οχήµατα.
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9. Ζητήθηκε ενιαία κάρτα για διόδια µε το άτοµο µε αναπηρία µέσα σε
οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ενσωµάτωσε στο ΕΣΔ δράση περί έκδοσης
ενιαίας κάρτας για όλους τους Αυτοκινητόδροµους µε διόδια, η οποία θα εµπεριέχει
φωτογραφία του ατόµου µε αναπηρία, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του
οχήµατος.
Σύµφωνα µε το ως άνω Υπουργείο, το άτοµο µε αναπηρία θα πρέπει να επιβαίνει στο
όχηµα κατά τη διέλευση. Η ενιαία κάρτα διέλευσης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε
συγκεκριµένο όχηµα το οποίο χρησιµοποιεί το άτοµο µε αναπηρία. Στο πλαίσιο
καθορισµού του νοµοθετικού πλαισίου θα εξεταστούν οι περιπτώσεις αυτοκινήτων
ατόµων µε αναπηρία που θα πρέπει να τυγχάνουν των ευνοϊκών χρεώσεων.
10. Σχετικά µε τις θέσεις στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία καταγράφηκαν οι εξής
προτάσεις:
- Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές δηµιουργίας τέτοιων
θέσεων στάθµευσης για πινακίδες Ρ71. Αναφέρεται ότι υπάρχουν
περιπτώσεις, όπου το άτοµο µε αναπηρία δεν µπορεί να βγει από το
αυτοκίνητο, καθώς δεν προβλέπεται χώρος εξόδου τόσο από το πλάι όσο
και από τη πίσω µεριά του οχήµατος.
- Πρέπει να γίνει έρευνα για τα οχήµατα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
και είναι για άτοµα µε αναπηρία, καθώς πολλά από αυτά είναι βαν και δεν
χωράει να κατέβει ράµπα από πίσω. Στις θέσεις αυτές δεν θα πρέπει να
υπάρχουν κολονάκια και άλλα εµπόδια από τη πλευρά του πεζοδροµίου,
όπου αυτό υπάρχει./Θα πρέπει οι ίδιες προδιαγραφές να υπάρχουν σε όλες
τις αναπηρικές θέσεις στάθµευσης σε καταστήµατα, mall, νοσοκοµεία
κλπ.
- Ζητήθηκε ο νόµος να γίνει πιο αυστηρός για παραβάτες που εµποδίζουν
θέσεις στάθµευσης ΑµεΑ, διαβάσεις κλπ. Προτείνεται να εφαρµοστεί σε
όλη τη χώρα το Σύστηµα Αποτρεπτικής Στάθµευσης που ξεκίνησε ο
Δήµος Τρικκαίων.
- Για τις θέσεις στάθµευσης µε πινακίδες Ρ72 Ζητήθηκε να θεσπισθεί ένας
νόµος για όλη την επικράτεια, ώστε να µην αποφασίζει για τα
δικαιολογητικά ο κάθε δήµος χωριστά (πχ, αναφέρεται ότι σε κάποιους
Δήµους δίνουν θέσεις στάθµευσης µε 67% αναπηρία και άνω µε
προϋπόθεση να είναι πάθηση βάσει του Ν. 2710/2013 και του άρθρου 16
Ν. 1798/1988, ενώ σε άλλους Δήµους προϋπόθεση είναι 80% αναπηρία
και άνω µε τις ίδιες κατά τα άλλα προϋποθέσεις)./Ζητήθηκε η
απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση Δελτίου Στάθµευσης
Ατόµων µε Αναπηρία.
- Να γίνεται, όπου αυτό είναι αναγκαίο, διαρρύθµιση του πεζοδροµίου για
τη διευκόλυνση του ατόµου µε αναπηρία που δικαιούται τη θέση.
- Ζητήθηκε η επέκταση του δικαιώµατος απαλλαγής από τα Τέλη
Κυκλοφορίας και χορήγησης Κάρτας Στάθµευσης Αναπηρικών
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Αυτοκινήτων και σε άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερου του 67%
από παθήσεις που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των Ν.1798/1988 & Ν.
1882/1990 (π.χ. καρδιολογικά προβλήµατα, Νόσος Chron, κρίσεις “Ε”).
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και αναφορικά µε τις θέσεις
στάθµευσης, το ΕΣΔ προβλέπει τη δηµιουργία σχεδίων υλοποίησης προσβάσιµων
δικτύων πεζή µετακίνησης και θέσεων στάθµευσης παρά την οδό µε βάση την
κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, προβλέπεται αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για το
Δελτίο Στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία και η εντατικοποίηση έτι περαιτέρω της
τροχαίας αστυνόµευσης και των ελέγχων στους δηµόσιους χώρους, µε σκοπό τη
διαφύλαξη τήρησης της νοµοθεσίας σχετικά µε τις θέσεις στάθµευσης για άτοµα µε
αναπηρία.
11. Ζητήθηκε η χορήγηση κάρτας απεριορίστων διαδροµών και σε άτοµα µε
αναπηρία µε ποσοστό µικρότερο του 67%.
Το κράτος δεν θα πρέπει να εξαντλεί τον προστατευτικό του ρόλο σε παροχές αλλά
να επιδιώκει την ουσιαστική ένταξη των ατόµων µεριµνώντας για κάθε έκφανση της
ζωής ενός πολίτη που είναι ένα άτοµο µε αναπηρία, οικοδοµώντας µια σχέση
εµπιστοσύνης µεταξύ τους. Οι προτεινόµενοι από το ΕΣΔ στόχοι όπως η θέσπιση
λειτουργικών κριτηρίων στην αξιολόγηση της Αναπηρίας και η χρήση του Ενιαίου
Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστών Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) θα διαµορφώσει την
αξιολόγηση της κάθε διακριτής περίπτωσης. Επιπρόσθετα θα µπορούσε να προστεθεί
η αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης ΜΜΜ, ώστε να δίνεται το δικαίωµα
πρόσβασης στην υπηρεσία δωρεάν εξυπηρέτησης µε τα ειδικά διασκευασµένα
οχήµατα στο άτοµο που δεν µπορεί να χρησιµοποιεί τα συµβατικά οχήµατα.
12. Ζητήθηκε η χρήση συστηµάτων βρόγχου (telecoil) που βοηθούν τα άτοµα µε
ακουστικά βοηθήµατα να ακούν τις ανακοινώσεις των µεγάφωνων στα
αεροδρόµια, σταθµούς κτλ
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών θα εξετάσει την εφικτότητα υλοποίησης
της απαίτησης. Επιπλέον, αν δεν επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι για την εγκατάσταση
σε όλες τις στάσεις του δικτύου, οι στάσεις στις οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν
κατ’ ελάχιστο ώστε να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την τοποθέτηση τους πρέπει
να επιλεχθούν βάσει κριτηρίων.
13. Ζητήθηκε η βελτίωση της προσβασιµότητας των σταθµών ΚΤΕΛ και ΤΑΧΙ
σε όλη τη χώρα.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών προβλεφθεί η
προσβασιµότητα για τα άτοµα µε αναπηρία, στις παραγράφους 1.2, .1.3, 1.4, 1.5, 4, 5
του άρθρου 4 του ΠΔ 79/2004 (Α’ 62), «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων
ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθµών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθµών
φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικών
σταθµών αυτοκινήτων)».
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14. Ζητήθηκε η αλλαγή του πλαισίου εκπαίδευσης νέων οδηγών για την
απόκτηση διπλώµατος οδήγησης και η χρήση βρόγχου telecoil για την
εκπαίδευση του βαρήκοου, αλλά και για τη διενέργεια της εξέτασης.
Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών έχει συσταθεί και λειτουργεί επιτροπή
αναµόρφωσης του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και
οδηγών, όπου µέσα στα θέµατα που εξετάζει είναι και η αναµόρφωση του πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών µε αναπηρία.
15. Ζητήθηκε να ορισθεί Υπεύθυνος Προσβασιµότητας, που θα εκπροσωπεί την
κάθε εταιρεία στους αρµόδιους φορείς (κατ’ αναλογία µε τον DPO για τα
προσωπικά δεδοµένα.
Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
ενσωµατώθηκε σχετική ενέργεια στο ΕΣΔ.
16. Ζητήθηκαν προσβάσιµα εκλογικά κέντρα.
Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο ΕΣΔ από το Υπουργείο Εσωτερικών (Στόχος
δράση 2: Εκδίδουµε εγκυκλίους για την παροχή διευκολύνσεων από την πολιτεία
την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, όπως συστάσεις προς Περιφέρειες
διαµόρφωση ειδικού χώρου στο ισόγειο του κτιρίου που θα χρησιµοποιηθεί
εκλογικό τµήµα).
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17. Ως προς την πλατφόρµα myKEPlive ζητήθηκε να καταστεί προσβάσιµη σε
άτοµα µε αισθητηριακές αναπηρίες.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η πλατφόρµα θα καταστεί
προσβάσιµη εντός του έτους 2021, αφού γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις.
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1. Ζητήθηκε η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου του δικαστικού
συµπαραστάτη και η υιοθέτηση της υποστηριζόµενης δικαιοπρακτικής
ικανότητας, ώστε τα άτοµα µε νοητική αναπηρία να ενθαρρύνονται να
συµµετέχουν ουσιαστικά στις προσπάθειες για διαβίωση στη κοινότητα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενέταξε στο ΕΣΔ νέα πρωτοβουλία περί συγκρότησης
Ειδικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής ή Οµάδας Εργασίας εντός του Υπουργείου
Δικαιοσύνης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου του δικαστικού
συµπαραστάτη και την υιοθέτηση της υποστηριζόµενης δικαιοπρακτικής ικανότητας
και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.
2. Ζητήθηκε η αναµόρφωση του εισοδηµατικού κριτηρίου για την παροχή
δωρεάν νοµικής βοήθειας.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα εξετάσει το ενδεχόµενο µέσω σύστασης οµάδας
εργασίας να αναπροσαρµόσει τους όρους παροχής νοµικής βοήθειας σε πολίτες
χαµηλού εισοδήµατος και να θεσπίσει θετικά µέτρα για τα άτοµα µε αναπηρία.
Εντάχθηκε στο ΕΣΔ.
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3. Ζητήθηκε να εξασφαλισθεί η προσβασιµότητα στις δικαστικές αίθουσες για
κωφούς και βαρήκοες µε χρήση βρόγχων telecoil ή συστήµατος speech to
text, ώστε ο βαρήκοος διάδικος να παρακολουθεί απρόσκοπτα την εξέλιξη
στη συνεδρίαση που µιλούν δύο ή και τρεις συγχρόνως και διακόπτουν
ενδιάµεσα, κι όχι voice to text που χρησιµοποιείται για υπαγόρευση κειµένων
από µόνο ένα οµιλητή κατάλληλο για παρουσιάζεις συνεδρίων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα εξετάσει το ενδεχόµενο να ενισχυθεί η
προσβασιµότητα σε κωφούς και βαρήκοες στις δικαστικές αίθουσες µε τη χρήση
νέων τεχνολογιών σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα υποδοµή του ΕΡΓΟΥ: «Ψηφιακή
Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων µε
ΣΔΙΤ (2016 – 2021)». Εντάχθηκε στο ΕΣΔ.
4. Ζητήθηκε να υπάρξει ειδική µνεία στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Εθνικού
Συµβουλίου κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ) για τα
εγκλήµατα ρατσιστικής βίας που σχετίζονται µε την αναπηρία ή τη χρόνια
πάθηση του θύµατος.
Έγινε δεκτή η πρόταση αυτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει κατατεθεί σχετική
πρόταση στο Εθνικό Συµβούλιο κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας και
αναµένεται να υιοθετηθεί ενόψει της υιοθέτησης σχετικού σχεδίου δράσης κατά του
ρατσισµού.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Ζητήθηκε ο Προσωπικός Βοηθός να έχει ελεύθερη είσοδο σε όλες τις
δραστηριότητες, αφού θα βρίσκεται εκεί για να υποστηρίζει τον ανάπηρο
εργοδότη του.
Η θέσπιση ειδικής τιµολογιακής πολιτικής για τον προσωπικό βοηθό υιοθετήθηκε
από το Υπουργείο Πολιτισµού και ενσωµατώθηκε στο ΕΣΔ.
2. Ζητήθηκε ο κάτοχος της Κάρτας Αναπηρίας να γίνεται αυτόµατα κάτοχος
της «Κάρτας Πολιτισµού».
Η σχετική πρόταση έγινε δεκτή από το Υπουργείο Πολιτισµού και ενσωµατώθηκε
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
3. Ζητήθηκε η ευρεία χρήση βρόγχων telecoil σε µουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους προς εξυπηρέτηση των κωφών/βαρηκόων ατόµων.
Το Υπουργείο Πολιτισµού προτίθεται να εξετάσει την πρόταση αυτή, πάντα µε την
προϋπόθεση να µην επηρεάζονται τα µνηµεία και τα εκθέµατα από τις τεχνολογικές
αυτές παρεµβάσεις.
4. Ως προς τις παρεµβάσεις προσβάσιµου πολιτισµού στα µουσεία, ζητήθηκε
να συµπεριληφθεί το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας. Ως προς τις
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δράσεις σε Αρχαιολογικούς χώρους Ζητήθηκε να συµπεριληφθούν: Α) η
Αρχαία Ολυµπία και Β) το Ρωµαϊκό Ωδείο της Πάτρας.
Η πρόταση για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έγινε δεκτή από το
Υπουργείο Πολιτισµού και εντάχθηκε σχετική ενέργεια στο ΕΣΔ. Όµως, για την
Αρχαία Ολυµπία και το Ρωµαϊκό Ωδείο της Πάτρας δεν µπορεί να γίνει προς το
παρόν κάποια πρόβλεψη.
5. Προτείνεται οι κάτοχοι της Κάρτας Αναπηρίας να γίνονται αυτόµατα κάτοχοι
της «Κάρτας Πολιτισµού» και της «Κάρτας φιλάθλου ΑµεΑ».
Η δηµιουργία Κάρτας Φιλάθλου µε αναπηρία προβλέπεται στο ΕΣΔ. Σύµφωνα µε τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, για τη διασύνδεσή της µε την Κάρτα Αναπηρίας ή
την Κάρτα Πολιτισµού, θα διερευνηθεί η συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία.
6. Για τη συµµετοχή των παιδιών µε συγγενείς καρδιοπάθειες στις δράσεις
αθλητισµού κτλ, θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά, σε όλες τις αθλητικές
και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, µηχανήµατα ανάνηψης (απινιδωτές), καθώς
και προσωπικό καταρτισµένο και ενηµερωµένο για τις παθήσεις αυτές.
Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν
κατηγοριοποιηθεί σε οµάδες, ανάλογα µε το µέγεθός τους και την κατηγορία των
αγώνων που διεξάγονται σε αυτές, σύµφωνα µε το άρθρο 56Α του ν.2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του ν.4479/2017.
Με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-102017 (Β’ 3568) κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα και µε την οµάδα στην
οποία κατατάσσονται. Στο άρθρο 12 παρ. 2 της απόφασης αυτής ορίζεται ότι στις
µεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις (οµάδες Β2, Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ) το ιατρείο πρέπει
υποχρεωτικά να είναι εξοπλισµένο µε φορητό απινιδωτή, ενώ για τις εγκαταστάσεις
των οµάδων Α2, Β1, Δ και Ε1, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ύπαρξη φορητού
απινιδωτή κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Τα παραπάνω ισχύουν γενικά και οριζόντια, όχι µόνο για τη συµµετοχή ατόµων µε
αναπηρία στις αθλητικές δραστηριότητες.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1. Ζητήθηκε η δράση ενίσχυσης προσβασιµότητας των οπτικοακουστικών
υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ να επεκταθεί και στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς
σταθµούς. Ειδικότερα ζητήθηκε ο υποτιτλισµός στα τηλεοπτικά προγράµµατα
δηµόσιων και ιδιωτικών σταθµών, η χρήση προγραµµάτων speech to text για
τις αναµεταδόσεις των συνεδριάσεων της Βουλής, διερµηνεία στη νοηµατική
και ζωντανοί υπότιτλοι (teletext) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και να
υποτιτλίζονται αυτόµατα είτε µε χρήση υποτίτλων είτε µε αυτόµατο STT
(speech to text) όλα τα διαγγέλµατα του ΠΘ αλλά και του Υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας και των λοιµωξιολόγων.
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Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, ήδη µε την
υφιστάµενη ΥΑ 3586/2018 (ΦΕΚ Β’ 5491) οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και επικοινωνίας υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στη
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και στο ΕΣΡ, στις οποίες θα
αναγράφεται ο αριθµός των προσβάσιµων ενηµερωτικών και ψυχαγωγικών
προγραµµάτων τους.
Επιπλέον, στο ΕΣΔ προστέθηκε ως ενέργεια η ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων έως το τέλος
του 2020, ότε θα καταρτιστεί νέα ΥΑ, η οποία θα ενισχύει µε τις διατάξεις της την
προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στις δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων, ιδίως, µε τον υποτιτλισµό, τη χρήση νοηµατικής γλώσσας,
την ακουστική περιγραφή και τον προφορικό υποτιτλισµό κεντρικών δελτίων
ειδήσεων, των προγραµµάτων µυθοπλασίας, τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων ενηµερώσεων και ανακοινώσεων σε
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
2. Ζητήθηκε η λήψη µέτρων για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των
κτηριακών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε. και η παροχή εύλογων
προσαρµογών στα άτοµα µε αναπηρία που εργάζονται σε αυτήν.
Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης βρίσκεται σε συνεργασία και
επικοινωνία µε την ΕΡΤ ΑΕ, αναφορικά µε τη βελτίωση της προσβασιµότητας
εργαζοµένων και επισκεπτών στις κτιριακές της εγκαταστάσεις.
3. Αναφορικά µε την υλοποίηση σεµιναρίων σε δηµοσιογράφους, ζητήθηκε να
υπάρξει πρόβλεψη και για την περιφέρεια (έντυπος τύπος, περιφερειακοί
τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί), ώστε να εκπαιδευτούν και οι
δηµοσιογράφοι που είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα της τοπικής Ένωσης
Συντακτών.
Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, σε συνεργασία µε φορείς της
δηµόσιας διοίκησης (ΕΣΡ, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των φύλων, Υπουργείο
Παιδείας, κ.α.), δηµόσιους και ιδιωτικούς παρόχους µέσων επικοινωνίας (ΕΡΤ Α.Ε.,
τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας κ.α.), αλλά και δηµοσιογραφικές ενώσεις,
προτίθεται να διοργανώσει θεµατικά σεµινάρια (λ.χ. γυναίκα και αναπηρία, παιδί και
αναπηρία, γλώσσα στα ΜΜΕ και αναπηρία, Παιδεία για τα Μέσα (media literacy)
και θέµατα αναπηρίας κλπ), προς τον σκοπό εξάλειψης των διακρίσεων και των
στερεοτύπων.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1. Ζητήθηκε η κατάργηση της δράσης που αφορά στη διοργάνωση εργαστηρίων
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων µε αναπηρία, µε
το σκεπτικό ότι εδράζεται στην παραδοχή ότι οι υπάλληλοι αυτοί έχουν
µειωµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα λόγω της αναπηρίας ή χρόνιας
πάθησής τους, αναπαράγοντας έτσι αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις
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σε βάρος τους. Επισηµάνθηκε δε ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
δηµοσίων υπαλλήλων µε αναπηρία πρέπει να λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο των
παρεµβάσεων που υλοποιούνται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
συνόλου του δηµοσίων υπαλλήλων.
Συνεπεία αυτού του σχολίου, το Υπουργείο Εσωτερικών απέσυρε τη σχετική δράση.
Σηµειώνεται επιπλέον ότι στο Στόχο 28 συγκεντρώνονται όλες οι επιµέρους
εκπαιδευτικές δράσεις δηµοσίων υπαλλήλων των Υπουργείων.
2. Ζητήθηκε καλύτερη επιµόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
για τα θέµατα της αναπηρίας.
Πέραν των προβλεποµένων στο ΕΣΔ σχετικά µε τις δράσεις επιµόρφωσης του
προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ, σύµφωνα µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα
εξετασθεί το ενδεχόµενο προγραµµατισµού εκπαιδεύσεων του προσωπικού της
ΕΛ.ΑΣ. σε ζητήµατα προστασίας των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία έναντι
των εγκληµάτων µίσους, αποτελεσµατικής διερεύνησης των υποθέσεων µε
πιθανολογούµενα ρατσιστικά χαρακτηριστικά και προστασίας των θυµάτων. Επίσης,
η έκδοση σχετικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου δύναται να αποτελέσει διδακτικό υλικό
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Επιπλέον, σε συνεργασία µε φορείς και Οµοσπονδίες των ατόµων µε αναπηρία, θα
εξεταστεί ο προγραµµατισµός εκπαιδευτικών δράσεων για το χειρισµό σχετικών
περιστατικών µε θύµατα άτοµα µε αναπηρία, που να αφορούν τόσο σε αστυνοµικούς
που υπηρετούν στα Γραφεία Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας όσο και σε
ικανό αριθµό Αξιωµατικών Υπηρεσίας Αστυνοµικών Τµηµάτων της Επικράτειας.
Επίσης, έχουν ήδη συµπεριληφθεί θεµατικές για την αναπηρία στη διδακτέα ύλη των
Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και στο
Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.) και στο
σεµινάριο επιµόρφωσης Αστυφυλάκων.
Τέλος, η Ελληνική Αστυνοµία διάκειται θετικά στην εκπαίδευση των σπουδαστών
των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών στη νοηµατική γλώσσα µέσω
διαλέξεων µε την συµµετοχή εκπροσώπων της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Ζητήθηκε η αξιοποίηση του Ελληνικού Σήµατος Προσβασιµότητας που
πιστοποιεί τη συµµόρφωση οργανισµών µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 για την
πιστοποίηση της προσβασιµότητας τουριστικών υποδοµών.
Το Υπουργείο Τουρισµού ενσωµάτωσε στο ΕΣΔ την πρωτοβουλία περί δηµιουργίας
Διαδικασίας Πιστοποίησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Προορισµών
‘Φιλικών προς τον Προσβάσιµο Τουρισµό’ και µελέτης ενδεχόµενης διασύνδεσης µε
Σήµα Προσβασιµότητας.
2. Ζητήθηκε να καταστούν προσβάσιµα τα καταστήµατα εστίασης, αναψυχής,
µπαρ και κέντρα διασκέδασης – χώροι φιλοξενίας γάµων και βαπτίσεων
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(ανάλογα µε τα τετραγωνικά) αλλά και τα ξενοδοχεία (ανάλογα µε τα
αστέρια).
Επ’ αυτού, το Υπουργείο Τουρισµού ενσωµάτωσε στο ΕΣΔ ενέργειες, όπως η
παρακολούθηση έργων προσβασιµότητας και υποδοµών τουριστικού ενδιαφέροντος
σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία µε τους Δήµους και τις Περιφέρειες και η θέσπιση
δοµικών κριτηρίων προσβασιµότητας σε τουριστικούς προορισµούς και επιχειρήσεις,
η παρακολούθηση της εφαρµογής τους και ο σχεδιασµός στρατηγικού πλάνου
διαχείρισης προορισµού (βλ. στρατηγικό πλάνο διαχείρισης του προορισµού της
Σαντορίνης).
3. Σχολιάσθηκε ότι δεν είναι εύστοχη η επιλογή της µασκότ µε τη φιγούρα σε
αµαξίδιο, µε το αιτιολογικό ότι αφορά ενδεχοµένως σε µια συγκεκριµένη
κατηγορία ατόµων µε αναπηρία.
Συνεπεία αυτού του σχολίου το Υπουργείο Τουρισµού αφαίρεσε την ειδική αναφορά
στο αναπηρικό αµαξίδιο και θα αξιολογήσει διάφορες προτάσεις, όπως αυτή της
PlaymoGreek.
4. Σηµειώνεται ότι προστέθηκαν νέες δράσεις, ώστε αφενός να καταστεί η
Ελλάδα προορισµός φιλικός για τα ζώα συντροφιάς και αφετέρου να
αναπτυχθεί δίκτυο εθελοντών για την ανάδειξη και τη στήριξη του
προσβάσιµου τουρισµού.
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