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Η 3η ∆εκέµβρη κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως Εθνική
Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, σύµφωνα µε το Ν.2430/1996, και αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για το κίνηµα των ατόµων µε αναπηρία και των
οικογενειών τους. Ο Νόµος αυτός αναγνώρισε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία ως την τριτοβάθµια οργάνωση των ατόµων µε αναπηρία και
θεσµοθέτησε ουσιαστικά τη θέση της ως Κοινωνικού Εταίρου της Ελληνικής
Πολιτείας για θέµατα που αφορούν στα άτοµα µε αναπηρία.
Με την ιδιότητα του Κοινωνικού Εταίρου, και όπως ακριβώς αναφέρει ο Νόµος: «Η
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της
Βουλής, Έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρωπίνων και
κοινωνικών δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία». Η υποβολή αυτής της Έκθεσης
δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα να αναδεικνύουµε θέµατα που είναι ζωτικής
σηµασίας για τα άτοµα µε αναπηρία και συνδέονται µε την άσκηση θεµελιωδών
ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Είναι µία ευκαιρία για ανάληψη
πρωτοβουλιών µε στόχο την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη
δραστηριοποίηση των κέντρων λήψης αποφάσεων, των ίδιων των ατόµων µε
αναπηρία αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.
Η φετινή Έκθεση για την 3η ∆εκέµβρη 2003 έχει θέµα: «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία 2004 - 2010
Μειώνοντας το χάσµα µεταξύ πολιτικών στόχων και πραγµατικότητας ».
Ως εκπρόσωποι και εκφραστές των ατόµων µε αναπηρία αναγνωρίζουµε τις
σηµαντικές εξελίξεις στα θέµατα αναπηρίας και ταυτόχρονα διαπιστώνουµε ότι τα
κατάλοιπα της παραδοσιακής προσέγγισης αλλά και η έλλειψη ολοκληρωµένης και
ολόπλευρης
στρατηγικής, εµποδίζουν
τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ
στοχοθεσίας και υλοποίησης, Έτσι λοιπόν, µε την Έκθεση αυτή, επιχειρούµε να
διατυπώσουµε την πρόταση µε την οποία θα γίνει πραγµατικότητα η κατάργηση των
διακρίσεων και η ισότιµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ένταξη των ατόµων
µε αναπηρία στη χώρα µας.
Άλλωστε η πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος και η συµπερίληψη σ’ αυτό της
παρ. 6 του άρθρου 21, η οποία ρητά αναγνωρίζει στα άτοµα µε αναπηρία το δικαίωµα
στην πλήρη και ισότιµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική τους συµµετοχή,
επιβάλλει και επιτάσσει την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τη νέα
συνταγµατική επιταγή και ταυτόχρονα κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η
αναθεώρηση των εφαρµοζόµενων πολιτικών σε όλους τους τοµείς έτσι ώστε µε
συντεταγµένο, µεθοδικό και ολοκληρωµένο τρόπο να τεθεί σε εφαρµογή µια εθνική
προσπάθεια επίτευξης σύγκλισης της χώρας µε το µέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. στα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία.
Απαιτείται µε θάρρος και ευθυτενή πολιτικά τρόπο να συνδεθούν οι πολιτικοί στόχοι,
οι θεµελιώδεις αρχές, µε τις οποίες όλοι συµφωνούµε, µε την επίτευξη της βασικής
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επιδίωξης που είναι οι Ελληνίδες και Έλληνες µε αναπηρία, οι άνθρωποι µε αναπηρία
που επισκέπτονται τη χώρα µας να µπορούν να λειτουργήσουν ως ισότιµοι πολίτες,
απολαµβάνοντας ανεµπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα αγαθά της κοινωνίας, της
οικονοµίας, του πολιτισµού και της ζωής.
Η έκθεση αυτή επιδιώκει να τροφοδοτήσει ένα ευρύ δηµόσιο, κοινωνικό και πολιτικό
διάλογο για την αναπηρία µε προοπτική την θέσπιση και εφαρµογή ενός εθνικού
σχεδίου δράσης για τα άτοµα µε αναπηρία την προσεχή περίοδο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
∆ιανύουµε µια εποχή που έχουν συντελεστεί σηµαντικές µεταβολές στον τρόπο που η
ελληνική Πολιτεία, η ελληνική κοινωνία αλλά και το εθνικό αναπηρικό κίνηµα
προσεγγίζουν τα ζητήµατα της αναπηρίας. Την τελευταία δεκαετία ως αναπηρικό
κίνηµα εργαστήκαµε µε γνώµονα να συνεισφέρουµε στη διαµόρφωση της νέας
προσέγγισης που έχει στο επίκεντρό της το άτοµο, τα δικαιώµατά του, τις ανάγκες και
τις προσδοκίες του.
Ως χώρα έχουµε διανύσει µεγάλη απόσταση από την περίοδο που η αναπηρία
οριζόταν ως σωµατική, νοητική, αισθητηριακή ή ψυχική απόκλιση από το
«φυσιολογικό», τοποθετώντας τα προβλήµατα της αναπηρίας στο ίδιο το άτοµο και
τους λειτουργικούς του περιορισµούς, αγνοώντας την αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµου
και κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος.
Ως χώρα έχουµε καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες προκειµένου τα ζητήµατα της
αναπηρίας να αντιµετωπίζονται ως µια συνολική πλέον πολιτική ευθύνη και όχι ως
πολιτικό θέµα που αφορά µόνο το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και την ανάπτυξη
ειδικών, παθητικών και επιδοµατικών πολιτικών.
Άλλωστε το 2003 ως Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία λειτούργησε ως
προωθητική δύναµη της δικαιωµατικής προσέγγισης για την αναπηρία. Σήµερα στο
νέο περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί έχει πια αναδειχθεί η ανάγκη της ολιστικής
προσέγγισης της αναπηρίας και της σύνδεσης πολιτικών καταπολέµησης των
διακρίσεων και διασφάλισης κοινωνικής προστασίας. Όλοι σήµερα συµφωνούν ότι
αξίες όπως η ισότητα και η αναγνώριση δικαιωµάτων πρέπει να αποτελούν βασικούς
στόχους της πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία.
Αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα όµως είναι ότι, σε µεγάλο βαθµό, οι αξίες
αυτές συχνά εµφανίζονται µόνο ως τιµητικές εκφράσεις, τις συνέπειες των οποίων
δεν είµαστε πρόθυµοι ή έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε.
Το παράδοξο αυτό σχετίζεται:
α) µε το αξιακό σύστηµα της κοινωνίας µας, το οποίο περιλαµβάνει τις αξίες που
εκφράζονται ανοιχτά και τις ενδόµυχες αντιλήψεις που δεν εκφράζονται αλλά
επηρεάζουν καθοριστικά την πράξη των ανθρώπων. Βασική διαπίστωση είναι ότι η
ανθρώπινη ποικιλοµορφία δεν έχει γίνει µέρος του αξιακού συστήµατος της
ελληνικής κοινωνίας και κυρίως δεν έχει γίνει µέρος της πλευράς εκείνης που δεν
εκφράζεται ανοιχτά και αυτό σχετίζεται και µε την επιβίωση καταλοίπων του
παραδοσιακού µοντέλου για την αναπηρία.
β) µε την έλλειψη ολοκληρωµένης στρατηγικής που θα διασφαλίσει την εφαρµογή
των πολιτικών δεσµεύσεων αλλά και την εποπτεία της εφαρµογής τους προκειµένου
να επιτευχθεί µια άλλη ποιότητα στην καθηµερινή ζωή των ατόµων µε αναπηρία.
γ) µε το γεγονός ότι πολλές φορές οι πολιτικοί στόχοι δε συνοδεύονται µε την
απαιτούµενη και προαπαιτούµενη δέσµευση πόρων για την πραγµάτωσή τους.
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Το κείµενο αυτό, προσδοκούµε να αποτελέσει ένα εργαλείο αναφοράς για την
ελληνική Πολιτεία µε στόχο την αναµόρφωση του θεσµικού και δοµικού της
πλαισίου ( µε το οποίο τα άτοµα µε αναπηρία έρχονται αντιµέτωπα σε διάφορους
τοµείς και σε διάφορες φάσεις της ζωής τους ) προκειµένου να συνάδει µε την
επίτευξη του πολιτικού στόχου της διασφάλισης των δικαιωµάτων των ατόµων µε
αναπηρία και της ένταξης τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της
χώρας.
Με αυτό το κείµενο στοχεύουµε να προκαλέσουµε δηµόσια συζήτηση µε βασική
επιδίωξη τη διαµόρφωση µιας πλατιάς πολιτικής και κοινωνικής συµµαχίας, η οποία
θα εµφορείται από τη νέα προσέγγιση για την αναπηρία και θα δεσµεύεται για την
πραγµάτωση των στόχων σε επίπεδο πρακτικό και σε επίπεδο καθηµερινότητας.
Επίσης, το κείµενο αυτό θα παρουσιαστεί σε όλα τα πολιτικά κόµµατα που θα λάβουν
µέρος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στη χώρα, ζητώντας από αυτά να
δεσµευτούν όχι µόνο για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στα πολιτικά τους
προγράµµατα αλλά και για την υποστήριξη της εκπόνησης και εφαρµογής ενός
µεσοπρόθεσµου εθνικού σχεδίου για την κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική
ένταξη των ατόµων µε αναπηρία.
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1.ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1.Η έννοια της αναπηρίας
Η αναπηρία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο, πιο σύνθετο απ’ ότι η κλασική
ιατρική προσέγγιση ορίζει, σύµφωνα µε την οποία η αναπηρία σχετίζεται µε την
απώλεια, τη βλάβη ή την απόκλιση από τις «φυσιολογικές» ψυχολογικές, κινητικές ή
βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώµατος.
Η αναπηρία βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το µέγεθος του χάσµατος µεταξύ
ικανοτήτων του ατόµου και απαιτήσεων της κοινωνίας, µε έµφαση στις λειτουργικές
του ικανότητες που είναι ζωτικής σηµασίας όσο αφορά στην αυτονοµία και τη
συµµετοχή του στην κοινωνική ζωή.
Τα άτοµα µε αναπηρία αντιµετωπίζουν εµπόδια στην καθηµερινή τους ζωή εξαιτίας
της ύπαρξης αυτού του χάσµατος µεταξύ των αναγκών της δικής τους αναπηρίας και
της δοµής της κοινωνίας µέσα στην οποία ζουν, η οποία δεν έχει λάβει υπόψη της τα
χαρακτηριστικά αυτής της οµάδας πληθυσµού και ο σχεδιασµός της δεν στηρίχθηκε
στις δυνατότητες και τις ανάγκες τους.
Το µέγεθος του χάσµατος εξαρτάται από τη βαρύτητα της αναπηρίας και το βαθµό
προσπελασιµότητας1 της κοινωνίας µέσα στην οποία ζουν τα άτοµα µε αναπηρία.
Όσο πιο βαριά µορφή αναπηρίας έχει ένα άτοµο και όσο πιο µεγάλος βαθµός
απροσπελασιµότητας της κοινωνίας υπάρχει, τόσο πιο µεγάλο είναι το χάσµα και
συνεπώς µεγαλύτερη η έκταση του κοινωνικού αποκλεισµού που βιώνει το άτοµο µε
αναπηρία.

1.2.Η έννοια της ισότητας και της πλήρους συµµετοχής
Η πολιτική για την αναπηρία αποτελεί ουσιαστικά ένα ζήτηµα δηµοκρατίας.
Σχετίζεται µε το δικαίωµα της συµµετοχής στην κοινωνία, στη βάση ότι όλοι οι
άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν ίσα δικαιώµατα.
Η ιστορία όµως µας παρέχει αρκετά παραδείγµατα της σύγχυσης που επικρατούσε
και επικρατεί ακόµη γύρω από την ισότητα, η οποία ως έννοια χρησιµοποιούνταν
προκειµένου να διασφαλιστεί η υποχρέωση της ίδιας και όχι της ίσης µεταχείρισης
όλων των ανθρώπων. Η έννοια της ισότητας δεν σηµαίνει ότι όλοι είµαστε ίδιοι ή ότι
µπορούµε να αντιµετωπιζόµαστε µε τον ίδιο τρόπο. Στόχος πρέπει να είναι όχι η
τυπική αλλά η πραγµατική ισότητα, η οποία σηµαίνει ίσες ευκαιρίες για πλήρη
συµµετοχή στη ζωή και µπορεί να επιτευχθεί µε την προώθηση της πολιτικής της
ίσης µεταχείρισης.
Η πολιτική της ίσης µεταχείρισης θα δώσει την ευκαιρία στα άτοµα µε αναπηρία να
συµµετέχουν µε τις δικές τους δυνατότητες και µε τους δικούς τους όρους στην
κοινωνία, µια κοινωνία που αφήνει χώρο για διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, που
1

Με τον όρο προσπελασιµότητα δεν αναφερόµαστε µόνο στη δυνατότητα του ατόµου µε αναπηρία να
έχει πρόσβαση στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον αλλά αναφερόµαστε στη δυνατότητα του ατόµου
µε αναπηρία να έχει πρόσβαση στη συνολική λειτουργία της κοινωνίας ως ισότιµος πολίτης,
ανεξάρτητα από την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση.
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αναγνωρίζει το δικαίωµα στα άτοµα µε αναπηρία να αποφασίζουν για τον τρόπο της
ζωής τους, όταν µπορούν ή στους γονείς των ατόµων µε αναπηρία όταν αυτά δεν
µπορούν, µια κοινωνία που δίνει στο άτοµο τη δυνατότητα να αξιοποιεί στο έπακρο
τις ικανότητές του και να συµµετέχει πλήρως στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτιστική ζωή.
Η βασική πρόκληση για την πραγµατοποίηση της πολιτικής της ίσης µεταχείρισης και
την επίτευξη της πλήρους συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία σχετίζεται άµεσα µε
τον τρόπο που η κοινωνία σχεδιάζεται.

1.3.Η έννοια της προσβασιµότητας και του σχεδιασµού για όλους
Η προσβασιµότητα είναι δικαίωµα όλων των πολιτών και συνδέεται άµεσα µε το
δικαίωµα συµµετοχής τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χώρας. Όλοι οι
πολίτες έχουν το δικαίωµα και συνεπώς πρέπει να τους διασφαλίζεται η δυνατότητα
να εισέρχονται στα κτίρια, να επιβιβάζονται στα µέσα µαζικής µεταφοράς, να
χρησιµοποιούν τις συσκευές επικοινωνίας, να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες. Όλοι οι πολίτες έχουν τις ίδιες προσδοκίες και απαιτήσεις όσο αφορά στην
ίση µεταχείριση και τη διαθεσιµότητα προσβάσιµων περιβαλλόντων και υπηρεσιών,
ως απαραίτητο κριτήριο προκειµένου να συµµετέχουν σε δραστηριότητες όπως η
εκπαίδευση, η απασχόληση, ο πολιτισµός, ο αθλητισµός, η ψυχαγωγία.
Τα άτοµα µε αναπηρία όµως αποτελούν µία οµάδα πληθυσµού για την οποία δεν έχει
διασφαλιστεί η ανεµπόδιστη και ισότιµη πρόσβαση στην κοινωνία και η ευθύνη για
τον αποκλεισµό αυτό δεν µπορεί να αποδοθεί στο ίδιο το άτοµο και τα σωµατικά του
χαρακτηριστικά αλλά στο σχεδιασµό της κοινωνίας, ο οποίος δεν έλαβε υπόψη του
τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία.
Είναι γεγονός ότι ο υφιστάµενος σχεδιασµός του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών
καλύπτει τις ανάγκες του «µέσου» χρήστη, συµβάλλοντας στη δηµιουργία
διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία. Για πολλά χρόνια η κοινωνία
θεωρούσε ως επακόλουθο της µοίρας και όχι ως ζήτηµα που µπορεί να θέσει υπό
έλεγχο το γεγονός ότι τα άτοµα µε αναπηρία στερούνται ελεύθερης πρόσβασης και
δεν αναγνώριζε το ζήτηµα του κακού σχεδιασµού ως παραβίαση της αρχής της
ισότητας.
Σήµερα όµως η νέα προσέγγιση για την αναπηρία και οι έννοιες των διακρίσεων
θέτουν υπό αµφισβήτηση τις παραδοχές αυτές, απαιτώντας το σχεδιασµό του
περιβάλλοντος, των υπηρεσιών και των αγαθών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι
ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να θέσει υπό
αµφισβήτηση το παλιό µοντέλο σχεδιασµού και να υιοθετήσει την αρχή του
σχεδιασµού για όλους µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο, ικανοποιώντας τις ανάγκες όλων
των πολιτών. Με την εφαρµογή του σχεδιασµού για όλους θα αποφευχθεί η ανάγκη
ειδικών παρεµβάσεων και λύσεων που συνεπάγονται πρόσθετη οικονοµική
επιβάρυνση και θα καταστεί δυνατή σηµαντική πρόοδος προς την άρση των φραγµών
πρόσβασης που σήµερα δεν επιτρέπουν στα άτοµα µε αναπηρία να συµµετέχουν
πλήρως και ισότιµα στην κοινωνία.
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1.4.Η ανθρώπινη αξία
Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει αναγνωριστεί η ανάγκη επίτευξης οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής µε την ανάληψη δράσεων καταπολέµησης των διακρίσεων.
Έχοντας ως στόχο τη δηµιουργία οικονοµιών και κοινωνιών για όλους, η πολιτική για
τα άτοµα µε αναπηρία περιλαµβάνει λήψη µέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών,
ίσης µεταχείρισης, άρσης εµποδίων και διασφάλισης δικαιωµάτων.
Όσο αφορά στις παραπάνω προτεραιότητες δεν υπάρχει καµία ουσιαστική διαφωνία
και η πρόκληση δε συνδέεται µε την ανάγκη επανεξέτασης αυτών των ιδεωδών. Η
βασική πρόκληση συνδέεται µε το γεγονός ότι συχνά τα ιδεώδη αυτά εµφανίζονται
µόνο ως τιµητικές εκφράσεις, που οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυµοι ή έτοιµοι να
πραγµατοποιήσουν. Το θέµα αφορά τη διαφοροποίηση µεταξύ αξιών που
διακηρύσσονται και χειροκροτούνται από τους ανθρώπους και αντιλήψεων που
κυριαρχούν βαθύτερα µέσα τους και υπονοµεύουν ή ανατρέπουν τα ιδεώδη που
χειροκροτούν.
Από τη µία πλευρά έχουµε τις αξίες που οι άνθρωποι ανοιχτά παραδέχονται και οι
οποίες έχουν διατυπωθεί σε στόχους και σε επίσηµες θέσεις και από την άλλη πλευρά
έχουµε τις ενδόµυχες αντιλήψεις που δεν εκφράζονται αλλά επηρεάζουν καθοριστικά
τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι συµπεριφέρονται στην πράξη. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της διαφοροποίησης είναι η περίπτωση που οι
κάτοικοι µιας περιοχής αντιδρούν έντονα στο ενδεχόµενο εγκατάστασης ξενώνων
ατόµων µε ψυχική αναπηρία στη γειτονιά τους και ταυτόχρονα αρνιούνται το ίδιο
έντονα ότι διακατέχονται από αρνητικές συµπεριφορές προς τα άτοµα αυτά,
επικαλούµενοι για τη στάση τους αυτή άλλους λόγους, όπως έλλειψη διαθέσιµου
χώρου στην περιοχή τους, κλπ..
Το πρόβληµα αυτής της διαφοροποίησης µεταξύ θετικών ιδεωδών και ενδόµυχων
αρνητικών αντιλήψεων που τα υπονοµεύουν και τα απορρίπτουν, συνδέεται µε το
γεγονός ότι οι άλλες συµπεριφορές που προκύπτουν από τις ενδόµυχες αρνητικές
αντιλήψεις δεν εκφράζονται, συνεπώς δεν καταγράφονται και συνεπακόλουθα δεν
αξιολογούνται. Συχνά οι αιτίες των άλλων συµπεριφορών είναι η ύπαρξη
ανοµολόγητων φόβων, βαθιά ριζοµένων προκαταλήψεων, περιορισµένης
συνειδητοποίησης και πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης.
Όσο αφορά στην περιορισµένη συνειδητοποίηση και πληροφόρηση µπορεί να πάρει
διάφορες µορφές, µε πιο συνηθισµένη αυτή της παραδοχής ότι «απλώς δεν το
σκεφτήκαµε». Για παράδειγµα έχουµε την περίπτωση κατασκευής ενός πλήρως
προσβάσιµου συνεδριακού χώρου µε εξαίρεση το πάνελ των οµιλητών. Η παράβλεψη
αυτή σηµαίνει ότι δεν λάβανε υπόψη τους το ενδεχόµενο κάποιος οµιλητής να είναι
σε αναπηρικό αµαξίδιο.
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα τέτοιου είδους, τα περισσότερα από τα οποία
οφείλονται σε απροσεξία. Το θέµα όµως αποκτά διαστάσεις προβλήµατος όταν η
απροσεξία γίνεται συστηµατικά, γεγονός που σηµαίνει ότι η ανθρώπινη
ποικιλοµορφία δεν έχει γίνει µέρος της κοινωνικής δοµής και του αξιακού
συστήµατος της κοινωνίας µας.
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Η προστασία της ανθρώπινης ακεραιότητας των ατόµων µε αναπηρία απαιτεί
εγρήγορση, ειδικά όσο αφορά στις ενδόµυχες αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Στις
αρχές του 21ου αι. υπάρχουν ακόµη περιπτώσεις παραβίασης της ανθρώπινης
ακεραιότητας, µε κορυφαία αυτήν της κλειστής ιδρυµατικής φροντίδας όπου στις
καλύτερες περιπτώσεις οι κλινικές συνθήκες ζωής που επικρατούν απέχουν από το
κοινωνικό µοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας και στερούν από τα άτοµα τις
δυνατότητες αυτοδιάθεσης και ελεύθερης επιλογής, και στις χειρότερες, που
δυστυχώς είναι και οι περισσότερες, οι συνθήκες ζωής τους είναι βασανιστικές και
απάνθρωπες.
Βασική αρχή κάθε δηµοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας είναι ότι η
ανθρώπινη αξία δεν ιεραρχείται. Όµως οι λειτουργικοί περιορισµοί συχνά αποτελούν
έναν από τους λόγους που οδηγούν σε ιεράρχηση της ανθρώπινης αξίας. Για
παράδειγµα, έχουµε την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών χωρίς
αναπηρία (που σηµαίνει την υποχρέωση του κράτους να παρέχει την υποχρεωτική
εκπαίδευση) όχι όµως και την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών µε
αναπηρία (που σηµαίνει αποδέσµευση του κράτους να παρέχει εκπαίδευση στα
παιδιά µε αναπηρία), γεγονός που αποδεικνύει τη διακριτική ιεράρχηση της αξίας
µεταξύ παιδιών και παιδιών µε αναπηρία από την ίδια την Πολιτεία σε βάρος των
παιδιών µε αναπηρία
Τέλος, θέλουµε να αναφερθούµε στον τρόπο µε τον οποίο µέσα από τη χρήση
ορισµένων εννοιών όπως «ενσωµάτωση»
και «ένταξη» µπορούν να
αποκωδικοποιηθούν αξίες που συνδέονται µε τον παραδοσιακό ή το σύγχρονο
µοντέλο για την αναπηρία.
Με την έννοια ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία γίνεται φανερό ότι τα άτοµα µε
αναπηρία ανήκουν στο σύνολο µε την προϋπόθεση λήψης ειδικών µέτρων ή ειδικών,
ξεχωριστών υπηρεσιών και η εστίαση είναι στο ίδιο το άτοµο που πρέπει να
ενσωµατωθεί και όχι στην κοινωνία και τα χαρακτηριστικά της. Από την άλλη η
έννοια της ένταξης παραπέµπει σε αλλαγές συµπεριφοράς και νοοτροπίας έτσι ώστε ο
καθένας, µε και χωρίς αναπηρία, να µπορεί να βρει τη θέση του στην κοινωνία και η
εστίαση είναι στην αναγνώριση της ανθρώπινης ποικιλοµορφίας.
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2.ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η εκπόνηση και η εφαρµογή ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου δράσης για την
κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία απαιτεί και
προϋποθέτει α) την ύπαρξη πολιτικής υποστήριξης και δέσµευσης από όλους τους
πολιτικούς σχηµατισµούς, η οποία να ενστερνίζεται την άποψη όσο αφορά στην
ύπαρξη χάσµατος µεταξύ στοχοθεσίας και υλοποίησης, β) τη διάθεση αυξηµένων
οικονοµικών πόρων συνολικά και ανά τοµέα που θα υποστηρίζουν την εφαρµογή του
σχεδίου και γ) τη διασφάλιση και την ενδυνάµωση του δηµόσιου χαρακτήρα των
υπηρεσιών που παρέχονται στα άτοµα µε αναπηρία.
Η αξιοποίηση των µεγάλων εθνικών σχεδίων κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης,
όπως είναι η προετοιµασία της χώρας για τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς
Αγώνες, πρέπει να θεωρείται δεδοµένη ως προς τη διασφάλιση όρων και
προϋποθέσεων έτσι ώστε τα έργα, οι υποδοµές και τα προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από αυτά τα εθνικά σχέδια να πληρούν τις πλέον σύγχρονες
προδιαγραφές προσβασιµότητας. Πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η ένταξη του
κριτηρίου προσβασιµότητας, ως κριτηρίου επιλεξιµότητας και χρηµατοδότησης των
έργων. Είναι αδιανόητο να χάνονται ευκαιρίες, όπως είναι το Γ΄ ΚΠΣ, προκειµένου
να έχουµε στην Ελλάδα τους αναγκαίους πόρους για τη χρηµατοδότηση των νέων
πολιτικών για την αναπηρία. Μετά από µεγάλες προσπάθειες της Συνοµοσπονδίας σε
αρκετούς τοµείς αυτό έχει γίνει κατορθωτό. Αυτό που ζητείται είναι να θεωρείται
αυτονόητο και µην εξαρτάται από τη δυνατότητα άσκησης πίεσης, στην περίπτωσή
µας από το αναπηρικό κίνηµα. Γι’ αυτό ζητείται η παρέµβαση της Βουλής των
Ελλήνων τώρα που αναθεωρείται το Γ΄ ΚΠΣ να ενταχθεί το κριτήριο της
προσβασιµότητας οριζόντια, ως κριτήριο επιλεξιµότητας σε όλα τα τοµεακά και
περιφερειακά προγράµµατα.

2.1.Πολιτικά δικαιώµατα
Τα εµπόδια και η έλλειψη προσβασιµότητας στο περιβάλλον και την πληροφόρηση
περιορίζουν τα άτοµα µε αναπηρία όσο αφορά στην άσκηση των πολιτικών τους
δικαιωµάτων και θέτουν ουσιαστικά πρόβληµα δηµοκρατίας. Στο ζήτηµα της
ενεργούς πολιτικής συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία δεν έχει αποδοθεί η
δέουσα προσοχή και ως ζήτηµα απουσιάζει από όλα τα πολιτικά κείµενα που
παρουσιάζουν πρωτοβουλίες για τα άτοµα µε αναπηρία.
Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ένταξη των
ατόµων µε αναπηρία πρέπει να δεσµεύει την Πολιτεία για την πλήρη και ισότιµη
συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στη ∆ηµοκρατία, µέσω:
¾ ∆ιαβούλευσης µε τις οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία προκειµένου τα
ζητήµατα των ατόµων µε αναπηρία να συµπεριλαµβάνονται στις προεκλογικές
εκστρατείες,
¾ Παροχής προσβάσιµης πληροφόρησης όσο αφορά στην εκλογική διαδικασία
και συγκεκριµένα προσβάσιµη πληροφόρηση όσο αφορά στην παρουσίαση των
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υποψηφίων, των εκλογικών καταλόγων και του τρόπου άσκησης του εκλογικού
δικαιώµατος,
¾ ∆ιεξαγωγής προσβάσιµης προεκλογικής εκστρατείας, ανοιχτή σε όλους,
δηλαδή διασφάλιση ότι τα µηνύµατα των πολιτικών εκστρατειών διατίθενται σε
εναλλακτικές µορφές π.χ. ηχογραφηµένα, σε προσβάσιµη µορφή στο διαδίκτυο,
διερµηνεία στη νοηµατική γλώσσα κλπ.,
¾ Ενθάρρυνσης συµµετοχής ατόµων µε αναπηρία στην εκλογική διαδικασία ως
υποψήφιοι προκειµένου στις εκλογές να αντιπροσωπεύονται όλες οι κοινωνικές
οµάδες,
¾ ∆ιασφάλισης προσβάσιµης ψηφοφορίας και συγκεκριµένα προσβάσιµων
εκλογικών κέντρων και τήρησης των αρχών που διέπουν τη µυστική ψηφοφορία
για όλους τους ψηφοφόρους, συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε
προβλήµατα όρασης.

2.2.Εκπαίδευση και Κοινωνία της Γνώσης
Η εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα – κλειδί τόσο για την προσωπική ανάπτυξη όσο
και για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία. Το Σχέδιο
∆ράσης για την Αναπηρία 2004 – 2010 πρέπει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα την
εκπαίδευση για όλους, ένα σύγχρονο και ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, που είναι ο
ταχύτερος δρόµος για την κοινωνία της γνώσης αλλά και για την καταπολέµηση κάθε
µορφής διάκριση.
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία η Πολιτεία πρέπει να δεσµεύεται,
για την αντιµετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναµιών της εκπαίδευσης των
ατόµων µε αναπηρία σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, και για µια
ουσιαστική µεταρρύθµιση που θα οδηγεί στην άρση των διακρίσεων και στην
καταπολέµηση του αποκλεισµού που βιώνουν καθηµερινά τα άτοµα µε αναπηρία
στην εκπαίδευση.
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία 2004 – 2010 η Πολιτεία πρέπει να
δεσµεύεται:
¾ Στην υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών µε αναπηρία και
συνεπώς τη διασφάλιση του συνταγµατικού δικαιώµατος των παιδιών µε
αναπηρία για ισότιµη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Χώρας καθώς επίσης
και στη συνολικότερη εξέταση της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας, µε στόχο την
απάλειψη διατάξεων που παράγουν διακρίσεις, και τη θέσπιση νέων που θα
οδηγήσουν στην ένταξη της εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία στο γενικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
¾ Στην ένταξη της διάστασης της εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία στην
προγραµµατική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος όλων των βαθµίδων
καθώς επίσης και των συµβουλευτικών, ερευνητικών και άλλων φορέων ή
θεσµών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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¾ Στη νοµοθετική θέσπιση της ψηφιακής προσβασιµότητας των δικτυακών
τόπων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, των εργαστηρίων
πληροφορικής και όλων των νέων τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται στο
εκπαιδευτικό σύστηµα.
¾ Τη διασφάλιση της κτιριακής προσβασιµότητας των νέων σχολικών
εγκαταστάσεων και στην επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση καθώς και
στην αποκατάσταση της προσβασιµότητας στις υπάρχουσες σχολικές µονάδες.
¾ Στην παροχή τεχνολογικών και τεχνικών βοηθηµάτων στους µαθητές και
φοιτητές µε αναπηρία.
¾ Στην εκπόνηση αναλυτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία
αναπηρίας και στη συγγραφή και έκδοση βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού
υλικού για κάθε κατηγορία αναπηρίας.
¾ Στην εκπόνηση ειδικού προγράµµατος υποστήριξης φοιτητών µε αναπηρία.
¾ Στη στελέχωση του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και του θεσµού των Σχολικών Συµβούλων µε
εκπαιδευτικούς και ειδικούς επιστήµονες µε εξειδικευµένη θεωρητική και
πρακτική γνώση στην ειδική αγωγή και στην εκπαίδευση των ατόµων µε
αναπηρία κατά κατηγορία αναπηρίας.
¾ Στη δηµιουργία υποδοµής σε επιστήµονες εξειδικευµένους σε κάθε κατηγορία
αναπηρίας, που θα µπορούν να στελεχώσουν Πανεπιστηµιακά τµήµατα, ή
άλλα κέντρα εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης επιστηµόνων σε
κάθε κατηγορία αναπηρίας.

2.3.Απασχόληση
Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στον τοµέα της απασχόλησης για τα άτοµα µε
αναπηρία που µπορούν να εργαστούν και η υιοθέτηση από την ελληνική Πολιτεία
µιας πολιτικής ένταξης, αποτελούν βασικά στοιχεία του σύγχρονου τρόπου
προσέγγισης της αναπηρίας και διασφάλισης των δικαιωµάτων των πολιτών µε
αναπηρία µέσα στη χώρα µας.
Η κατοχύρωση της εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα οικονοµικής αυτονοµίας
των ατόµων µε αναπηρία, ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης και ενεργής συµµετοχής
στον τόπο όπου ζουν. Για να επιτευχθεί αυτό όµως απαιτείται εξίσωση ευκαιριών,
καταπολέµηση των διακρίσεων που βιώνουν καθηµερινά τα άτοµα µε αναπηρία,
νοµοθεσία ίσης µεταχείρισης και ανάπτυξη θετικών µέτρων πολιτικής. Άλλωστε ο
συνταγµατικός νοµοθέτης κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος της
χώρας στην παρ. 6 του άρθρου 21 περιλαµβάνει συγκεκριµένα τη συνταγµατική
επιταγή της θέσπισης µέτρων και πολιτικών για την επαγγελµατική ένταξη των
ατόµων µε αναπηρία.
Ως Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία θεωρούµε ότι η Πολιτεία πρέπει να
διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στα γενικά µέτρα βελτίωσης της
απασχολησιµότητας και της ένταξης στην αγορά εργασίας (αρχή του mainstreaming)
14
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καθώς και την πρόσβαση σε εναλλακτικές µορφές απασχόλησης (µερική
απασχόληση, υποστηριζόµενη απασχόληση) όταν η βαρύτητα της αναπηρίας το
επιβάλλει.
Βασική µας επιδίωξη είναι η νέα δηµιουργική σύνθεση που θα µεγιστοποιεί τα οφέλη
που συνεπάγεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση συνδυασµένων πολιτικών, στο
πλαίσιο µιας ολιστικής προσέγγισης του ζητήµατος της απασχόλησης των ατόµων µε
αναπηρία. Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση βρίσκεται σε
άµεση συνάρτηση µε τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης και σε άλλους τοµείς.
Πραγµατική ένταξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν υιοθετηθεί µια ολοκληρωµένη και
ενιαία προσέγγιση σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, οι µεταφορές, το δοµηµένο
περιβάλλον, η Κοινωνία της Πληροφορίας, κλπ..
Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία 2004 – 2010 πρέπει να δεσµεύει την
Πολιτεία:
¾ Σε ένα «συµβόλαιο ένταξης» στην αγορά εργασίας µε στοχευµένες πολιτικές για
τη µείωση της ανεργίας στα άτοµα µε αναπηρία γενικά (εκσυγχρονισµένο
θεσµικό πλαίσιο) και ειδικότερα για τη µείωση της ανεργίας ορισµένων
κατηγοριών ατόµων µε αναπηρία που αντιµετωπίζουν διττή ή και πολλαπλή
διάκριση όπως οι γυναίκες µε αναπηρία, οι µητέρες µε παιδιά µε αναπηρία και οι
νέοι µε αναπηρία (επέκταση του δικτύου των Κ∆ΑΠ –ΜΕΑ, Κέντρα Ηµερήσιας
Φροντίδας, προτεραιότητα σε θέσεις µερικής απασχόλησης, κλπ.).
¾ Στην λήψη ενεργών µέτρων πολιτικής µε σκοπό την προστασία από την
απόλυση. Είναι γενικά παραδεκτό, ότι τα άτοµα µε αναπηρία αντιµετωπίζουν το
ρίσκο της απόλυσης, είτε εξαιτίας της αναπηρίας είτε ως πιθανότητα να
θεωρηθούν πρώτοι ως πλεονάζον προσωπικό, όταν ο εργοδότης αποφασίσει να
µειώσει τον αριθµό των υπαλλήλων του.
Αναφορά πρέπει να γίνει και στις περιπτώσεις ατόµων που αποκτούν αναπηρία
στη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. Στην Ελλάδα στην πλειονότητα αυτών
των περιπτώσεων, τα άτοµα αποµακρύνονται από την εργασία και εντάσσονται
ως συνταξιούχοι αναπηρίας στο ασφαλιστικό σύστηµα µε τα συνεπακόλουθα
αρνητικά αποτελέσµατα για το ίδιο το άτοµο (µείωση του εισοδήµατος, αρνητική
ψυχολογική διάθεση) αλλά και για το ασφαλιστικό σύστηµα. Μέσω του Εθνικού
Σχεδίου ∆ράσης πρέπει να υπάρχει δέσµευση εκπόνησης και εφαρµογής
προγραµµάτων που να έχουν στόχο την παραµονή του ατόµου στην εργασία, την
κατάρτισή του και την επανένταξή του σε θέση εργασίας ανάλογα µε την
αναπηρία του.
¾ Στην εξατοµικευµένη υποστήριξη, µέσω των Κέντρων Προώθησης
Απασχόλησης, των ανέργων ατόµων µε αναπηρία. Για την καλύτερη
αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης υποστήριξης απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η εκπαίδευση των στελεχών των ΚΠΑ σε θέµατα αναπηρίας.
¾ Στην προστασία της κατάκτησης του Ν.2643 µε την απλοποίηση των
διαδικασιών εφαρµογής του, την τήρηση των προθεσµιών, τη διαφύλαξη της
αντικειµενικότητάς του, την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που δε
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γνωστοποιούν τις κενές θέσεις και µε την υποστήριξη του από ειδική υπηρεσία
του Ο.Α.Ε.∆. σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
¾ Στον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου στις περιπτώσεις:
α) των ειδικών µορφών απασχόλησης όπως η υποστηριζόµενη απασχόληση για
εκείνα τα άτοµα µε αναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα (λόγω της κατηγορίας
της αναπηρίας όπως π.χ. αυτισµό, νοητική υστέρηση κλπ.) να ενταχθούν στην
ανοιχτή αγορά εργασίας. Οι πολιτικές για την απασχόληση οφείλουν να
λαµβάνουν υπόψη την ανοµοιογένεια που παρουσιάζουν τα άτοµα µε αναπηρία
ως οµάδα πληθυσµού γι’ αυτό και µια σύγχρονη πολιτική για την απασχόληση
έχει ως βασική της αρχή τη θέσπιση των εναλλακτικών µορφών απασχόλησης.
β) της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 78/2000 ΕΚ «για τη διαµόρφωση γενικού
πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία» στην εθνική
µας νοµοθεσία καθώς και της εφαρµογής αυτής της Οδηγίας, ως πρωτοβουλία
µείζονος σηµασίας στο πεδίο της ένταξης των ατόµων µε αναπηρία. Η Οδηγία
αποτελεί βασικό στοιχείο του τρόπου προσέγγισης της ίσης µεταχείρισης και
ειδικότερα της βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτοµα µε αναπηρία.
γ) Όµως για να αποδώσει η νοµοθεσία της ίσης µεταχείρισης στην εργασία είναι
απαραίτητη η επέκταση της Οδηγίας και σε άλλους τοµείς, προκειµένου να
αρθούν οι διακρίσεις που βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρία στην εκπαίδευση, την
Κοινωνία της Πληροφορίας, τα µέσα µεταφοράς, το δοµηµένο περιβάλλον κλπ..

2.4.Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αναµφίβολα η ανάπτυξη δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών µπορεί να συµβάλει
στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του ατόµου µε αναπηρία, στην υποστήριξη της
οικογένειας, στη διασφάλιση της παραµονής του ατόµου µε αναπηρία στο οικείο του
περιβάλλον. Όµως µε το Εθνικό σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία 2004 – 2010
πρέπει η Πολιτεία να δεσµεύεται για την ανάπτυξη ενός ποιοτικού συστήµατος
κοινωνικής υποστήριξης που να διαφέρει ουσιαστικά από την παραδοσιακή
φιλοσοφία της θεραπευτικής προσέγγισης και να αποσκοπεί στην απόδοση στα άτοµα
µε αναπηρία του ελέγχου του σώµατος και του τρόπου ζωής και να εγγυάται στα
άτοµα µε αναπηρία τα δικαίωµα για µια αξιοπρεπή ζωή.
Για να γίνει πραγµατικότητα ο βασικός στόχος του σχεδίου που είναι η οικοδόµηση
ενός νέου κοινωνικού κράτους, πρέπει να τηρηθούν κάποιες αναγκαίες προϋποθέσεις
όσο αφορά στα άτοµα µε αναπηρία:
Ολιστική προσέγγιση: Η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος κοινωνικής
υποστήριξης εξαρτάται από τη συνέργια µε άλλες πολιτικές καθώς και από τη
βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε όλες τις µορφές της ζωής.
Ενιαίος Σχεδιασµός: Είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξει ενιαίος σχεδιασµός του
συστήµατος κοινωνικής υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της χώρας
(Κεντρικό, Περιφερειακό, Νοµαρχιακό, ∆ηµοτικό).
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Συµµετοχική βάση: Εποικοδοµητικός διάλογος µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους
δηλ. τα άτοµα µε αναπηρία, µέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, για το
πως ορίζουν την ποιότητα ζωής τους.
Τα άτοµα µε αναπηρία ως ανοµοιογενής οµάδα πληθυσµού: Είναι επιτακτική η
ανάγκη για όλα τα άτοµα µε αναπηρία να αντιµετωπισθούν ως µοναδικές
προσωπικότητες σε όλες τις υπηρεσίες που σχεδιάζονται µε σκοπό την ένταξη τους
στην κοινωνική ζωή, την αυτονοµία τους ή την αξιοπρεπή προστατευµένη διαβίωσή
τους.
Αρχή του Mainstreaming: Σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν στο
γενικό πληθυσµό πρέπει να διαχέεται η διάσταση της αναπηρίας. Οι ειδικές
υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά προς την ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία.
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία 2004 -2010 πρέπει η Πολιτεία να
δεσµεύεται για:
¾ Την ανάπτυξη ενός συστήµατος κοινωνικής υποστήριξης για ένταξη και
αυτονοµία των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους, που να επιτρέπει
στα άτοµα µε αναπηρία να αξιοποιούν τις ικανότητές του και ταυτόχρονα να
σταθµίζουν τους λειτουργικούς περιορισµούς τους, εξασφαλίζοντας πραγµατική
ισότητα ευκαιριών. Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί να περιλαµβάνει πρωτοβουλίες
όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο ήδη έχει επεκταθεί και στα άτοµα µε
αναπηρία, καθώς επίσης: α) στέγες αυτόνοµης, ηµιαυτόνοµης και
προστατευµένης διαβίωσης, β) ξενώνες βραχείας φιλοξενίας, γ) θεσµό του
προσωπικού βοηθού, δ) νοσηλεία κατ’ οίκον.
Η µεγάλη πρόκληση όµως που πρέπει να αντιµετωπίσει ένα τέτοιο σύστηµα
υπηρεσιών είναι η συµπεριφορά του προσωπικού και ο τρόπος οργάνωσης και
παροχής των υπηρεσιών να µη χαρακτηρίζονται από στοιχεία ιδρυµατικής
προσέγγισης. Συχνά, αν και οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο κατοικίας του
ατόµου, το άτοµο βιώνει τον εξευτελισµό και είναι ανίσχυρο να αντιδράσει. Η
έλλειψη ευελιξίας και πρόβλεψης στην παροχή των υπηρεσιών στερεί από το
άτοµο τη δυνατότητα να αποφασίσει πότε θα κοιµηθεί, πότε θα φάει ή πότε θα
κάνει µπάνιο, συµβάλλοντας στον περιορισµό της ελεύθερης επιλογής του. Όταν
το σύστηµα κοινωνικής υποστήριξης για την ένταξη και την αυτονοµία των
ατόµων µε αναπηρία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη της κατεύθυνσης της
ατοµικής προσέγγισης τότε έρχεται σε σύγκρουση µε το στόχο της ισότητας.
¾ Την κατάρτιση εθνικού σχεδίου αποϊδρυµατοποίησης, το οποίο να στηρίζεται:
α) στην αναδιοργάνωση, τον επαναπροσδιορισµό, τον περιορισµό και την τελική
εξαφάνιση των δοµών κλειστής περίθαλψης που υπάρχουν, β) στην ανάπτυξη
υποστηρικτικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την παραµονή των ατόµων µε
βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης στην κοινότητα και γ) την
ανάπτυξη δοµών προστατευµένης διαβίωσης για άτοµα που αδυνατούν να ζήσουν
αυτόνοµα.
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¾ Τη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου προώθησης προγραµµάτων πρώιµης
διάγνωσης – έγκαιρης παρέµβασης ως βασικό άξονα αποτελεσµατικότερης και
ουσιαστικότερης αποκατάστασης και ένταξης του ατόµου σε όλα τα επίπεδα.
¾ Την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της
αποκατάστασης και την κάλυψη κάθε σχετικού ελλείµµατος σε σύγκριση µε το
µέσο όρο των κρατών – µελών της Ε.Ε., µε σκοπό την παροχή ποιοτικής
αποκατάστασης.
¾ Την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς τα άτοµα µε
χρόνιες παθήσεις (όπως διαβήτης, µεσογειακή αναιµία, νεφροπάθεια,
αιµορροφιλία) µε την ίδρυση νέων εξειδικευµένων µονάδων και τον
εκσυγχρονισµό των ήδη υπαρχόντων (διαβητολογικά κέντρα, µονάδες
µεσογειακής αναιµίας, µονάδες αιµοκάθαρσης, µεταµοσχευτικά κέντρα, κέντρα
για την αιµορροφιλία).
Σήµερα ο τοµέας αυτός χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εξειδικευµένου δικτύου
συντονισµού των µονάδων ή των ιατρείων παρακολούθησης των παθήσεων
αυτών σε όλη τη χώρα, από την έλλειψη τήρησης ιατρικού φακέλου και
συστήµατος ελέγχου καθώς και από την έλλειψη πρόληψης των επιπλοκών και
των δευτεροβάθµιων αναπηριών που προκύπτουν από την κύρια πάθηση. Σε
γενικές γραµµές έχουµε ένα κατακερµατισµένο, νοσοκοµειοκεντρικό, µη ενιαίο
σύστηµα µε πεπαλαιωµένες και ασύνδετες δοµές µε κύριο χαρακτηριστικό του
την αποσπασµατική προσέγγιση του ατόµου µε χρόνια πάθηση που κάνει συχνή
χρήση των υπηρεσιών υγείας.
¾ Την προώθηση της πρόληψης γενετικών και κληρονοµικών παθήσεων,
τροχαίων και εργατικών ατυχηµάτων, κατάχρησης φαρµάκων και χρήσης
εξαρτισιογόνων ουσιών που οδηγούν σε αναπηρίες.
¾ Την προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας, της δωρεάς οργάνων και ιστών
σώµατος.

2.5.Προσβασιµότητα
Πρόσβαση στο δοµηµένο περιβάλλον
Το πρόβληµα της πρόσβασης στο δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί µία από τις βασικές
πολιτικές προτεραιότητες και έχει περιληφθεί ως στόχος τόσο στο Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν) 2001 – 2003 όσο και στο ΕΣ∆Εν
2003 – 2005. Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος και τα µέτρα
που λαµβάνονται δεν εστιάζονται µόνο στην κατηγορία των ατόµων µε κινητική
αναπηρία αλλά και σε άλλες κατηγορίες όπως είναι τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης
και ακοής.
Το άρθρο 28 του Ν.2831/2000, που αφορά στην τροποποίηση του ΓΟΚ, αναφέρεται
σε ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία και επιβάλλει την
οριζόντια και κάθετη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των νέων κτιρίων (η
οικοδοµική άδεια των οποίων έχει εκδοθεί µετά τη δηµοσίευση του Νόµου) που
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στεγάζονται υπηρεσίες του δηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα κοινωφελείς οργανισµοί, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης .
Όµως η απουσία ελέγχου εφαρµογής του νόµου δε διασφαλίζει την ορθή εφαρµογή
των προδιαγραφών, την αποφυγή παραβλέψεων και εσφαλµένων λύσεων καθώς και
την εφαρµογή του νόµου σε υπηρεσίες που βρίσκονται σε όλη την ελληνική
επικράτεια, σε αστικές, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές. Επίσης, ο νόµος αυτός
διασφαλίζει την προσβασιµότητα των υπηρεσιών που στεγάζονται σε νέα κτίρια,
γνωρίζουµε όµως ότι η πλειονότητα των δηµοσίων υπηρεσιών στεγάζονται σε κτίρια
παλαιότερης κατασκευής.
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ένταξη
των ατόµων µε αναπηρία η Πολιτεία πρέπει να δεσµεύεται στην:
¾ Θέσπιση αυστηρού ελέγχου εφαρµογής του Ν.2831/2000 σε όλη την ελληνική
Επικράτεια
¾ Επέκταση του Ν.3057/2002 πέραν των Ολυµπιακών πόλεων (Ο Νόµος αυτός
αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών διαµόρφωσης κτιρίων που στεγάζονται
υπηρεσίες του δηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
χώροι συνάθροισης του κοινού, τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών και
βρίσκονται εντός ορίων Ολυµπιακών πόλεων µέχρι 31 ∆εκεµβρίου και επιβάλλει
πρόστιµο για κάθε µήνα καθυστέρησης).
¾ Επιλέγουµε να αναφερθούµε στη συµπεριφορά, που όλοι βιώνουν, των πολιτών
σε σχέση µε τις ράµπες και τις ειδικές θέσεις στάθµευσης, όταν δηλ.
καταλαµβάνουν τις θέσεις στάθµευσης που είναι για τα άτοµα µε αναπηρία ή
σταθµεύουν το όχηµά τους µπροστά από τις ράµπες και αποκλείουν τη διέλευση.
Προτείνουµε η Πολιτεία να θεσπίσει τη σύνδεση µε τις ποινές του point
system των οδηγών, να αφαιρούνται οι πινακίδες από τα οχήµατα για αυτούς
τους πολίτες που συµπεριφέρονται µε αυτόν τον τρόπο. Επίσης να
αφαιρούνται οι άδειες των καταστηµάτων που καταλαµβάνουν µε
εµπορεύµατα και τραπεζοκαθίσµατα και εµποδίζουν τη διέλευση.
Πρόσβαση στην πληροφόρηση
Η πληροφόρηση που παρέχεται σήµερα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στη
χώρα µας δεν έχει σχεδιαστεί µε τρόπο τέτοιο που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
όλους. Τα άτοµα κυρίως µε προβλήµατα όρασης και προβλήµατα ακοής
αποκλείονται από την πληροφόρηση και ο αποκλεισµός αυτός οδηγεί σε µειωµένη
και φτωχή ενηµέρωση πάνω σε κοινωνικά θέµατα.
Στην περίπτωση των κωφών ατόµων το ραδιόφωνο είναι απαγορευτικό κανάλι
πληροφόρησης, τα προγράµµατα και οι δηµόσιες συζητήσεις στην τηλεόραση δεν
συνοδεύονται από διερµηνεία στη νοηµατική γλώσσα ή υποτιτλισµό καθώς επίσης το
γεγονός ότι διαβάζουν σε µικρότερο ποσοστό εφηµερίδες σε σχέση µε τον υπόλοιπο
πληθυσµό λόγω µειωµένης κατανόησης της γραπτής γλώσσας, τους καθιστά ως µία
κατηγορία ατόµων που είναι δύσκολο να ασκήσουν τα πολιτικά και κοινωνικά τους
δικαιώµατα.
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Στην περίπτωση των τυφλών ατόµων οι εφηµερίδες πρέπει να διατίθενται σε
εναλλακτικές µορφές όπως ηχογραφηµένες ή σε προσβάσιµη µορφή σε ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο. Επίσης, σε δηµόσιες συζητήσεις και προγράµµατα στην τηλεόραση η
µετάφραση του λόγου ενός ξένου οµιλητή για παράδειγµα εµφανίζεται σε υπότιτλους,
αποκλείοντας το τυφλό άτοµο να παρακολουθήσει το λόγο ή τη δήλωση του οµιλητή.
Στη χώρα µας ο τοµέας αυτός χαρακτηρίζεται από έλλειψη νοµοθεσίας καθώς επίσης
και από την έλλειψη κατευθυντήριων αρχών που θα διασφαλίσουν την ισότιµη
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην πληροφόρηση. Για παράδειγµα στις Η.Π.Α.
έχει υιοθετηθεί το σύστηµα του υποτιτλισµού και σε όλα τα προγράµµατα ειδήσεων,
τα δηµοφιλή σήριαλ, τα αθλητικά προγράµµατα και τα δελτία καιρού στην
τηλεόραση υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης υπότιτλων.
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των ατόµων
µε αναπηρία 2004 – 2010 η Πολιτεία πρέπει να δεσµεύεται:
¾ Στην προώθηση νοµοθετικών µέτρων προκειµένου τα Μ.Μ.Ε. να είναι
προσβάσιµα σε όλους, αναπτύσσοντας υποστηρικτικές και εναλλακτικές µορφές
και φτιάχνοντας προσβάσιµες τις ιστοσελίδες τους.
Πρόσβαση στην υποστηρικτική τεχνολογία και στα τεχνικά βοηθήµατα
Το δικαίωµα πρόσβασης στα τεχνικά βοηθήµατα είναι ένα βασικό δικαίωµα,
δεδοµένου του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζουν στην αυτονοµία και τη
συµµετοχή του ατόµου µε αναπηρία. Η τήρηση της αρχής του καθολικού σχεδιασµού
στο περιβάλλον, τα αγαθά και τις υπηρεσίες µπορεί να µειώσει την ανάγκη για
τεχνικά βοηθήµατα, ποτέ όµως δε θα την εξαλείψει.
Στη χώρα µας το σύστηµα χορήγησης τεχνικών βοηθηµάτων χαρακτηρίζεται από την
εστίαση του στη διαχειριστική διαδικασία και όχι στην ανάγκη έµφασης στις
ατοµικές ανάγκες. Το δικαίωµα πρόσβασης στα τεχνικά βοηθήµατα περιορίζεται από
την ύπαρξη διάφορων κανονισµών, που βάζουν όρια στις παροχές και σχετίζονται µε
παράγοντες όπως το ποσοστό αναπηρίας, η κατηγορία αναπηρίας κλπ..
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία η Πολιτεία πρέπει, στον τοµέα αυτό,
¾ να αντιµετωπίσει την πρόκληση της βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας
χορήγησης των τεχνικών βοηθηµάτων, όπου θα λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η
άποψη του ίδιου του χρήστη.

2.6.Μεταφορές
Η πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι ένας βασικός κρίκος στην αλυσίδα
πρόσβασης προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία σε
τοµείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, ο πολιτισµός, ο τουρισµός κλπ.. Τα
τελευταία χρόνια, ενόψει µάλιστα των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων
στη χώρα µας, έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος όσο αφορά στην προσβασιµότητα
των αεροδροµίων, των λιµένων και των αστικών συγκοινωνιών.
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Το µεγάλο πρόβληµα όσο αφορά στις µεταφορές εντοπίζεται στη µη διασφάλιση της
προσβασιµότητας τους σε όλη την επικράτεια της χώρας, στην παλαιότητα των
αστικών συγκοινωνιών καθώς και στη µη τήρηση διευκολύνσεων για τα άτοµα µε
αισθητηριακές αναπηρίες όπως ηχητική αναγγελία στάσεων κλπ.
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης η Πολιτεία πρέπει να δεσµεύεται:
¾ Στη θέσπιση ελέγχου εφαρµογής των προδιαγραφών προσβασιµότητας των
µεταφορών
¾ Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε
υπηρεσίες µεταφοράς για τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία.

2.7.Κοινωνία της Πληροφορίας
Η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής
όλων των πολιτών, να αυξήσει την αποδοτικότητα και να ενδυναµώσει τη συνοχή της
κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης.
Ταυτόχρονα όµως µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία µιας κοινωνίας δύο
ταχυτήτων, στην οποία µόνο τµήµα του πληθυσµού θα έχει πρόσβαση στη νέα
τεχνολογία, θα αισθάνεται άνετα όταν τη χρησιµοποιεί και θα απολαµβάνει πλήρως
τα οφέλη της. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος οι πολίτες να απαρνηθούν την
πληροφοριακή κουλτούρα και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Απαραίτητα συστατικά για τη δηµιουργία µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας
αποδεκτής από όλους τους πολίτες είναι η προσβασιµότητα και η ευχρηστία από όσο
το δυνατό µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Απαιτείται η ανάπτυξη υψηλής
ποιότητας διεπαφών, προσβάσιµες και εύχρηστες για ένα ποικιλόµορφο πληθυσµό
χρηστών, µεταξύ των οποίων και τα άτοµα µε αναπηρία, µε διάφορες ικανότητες,
δεξιότητες, απαιτήσεις και προτιµήσεις σε διάφορα περιβάλλοντα χρήσης και µέσω
διαφόρων τεχνολογιών πρόσβασης. Άλλωστε είναι δικαίωµα όλων των πολιτών να
έχουν ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε ένα σύνολο ευρέως διαθέσιµων πληροφοριών
και αποτελεσµατικής διαλογικής επικοινωνίας µε ένα σύνολο ευρέως διαθέσιµων
πληροφοριών.
Τόσο η υποστηρικτική τεχνολογία, που αφορά στην προσαρµογή υπαρχόντων
προϊόντων στις ικανότητες και απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη, όσο και η ειδική
σχεδίαση, που αφορά στην ανάπτυξη προϊόντων ειδικά σχεδιασµένων για τις
ικανότητες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη, έχουν τα µειονέκτηµα της
καθυστέρησης σε σύγκριση µε το γρήγορο ρυθµό της τεχνολογικής εξέλιξης, της
ασυµβατότητας µε κοινά εµπορικά προϊόντα και του υψηλού κόστους ανάπτυξης.
Μόνο µε την τήρηση της βασικής αρχής της σχεδίασης για όλους στην Κοινωνία της
Πληροφορίας, δηλαδή της συνειδητής και συστηµατικής προσπάθειας να
χρησιµοποιηθούν εξ αρχής κατάλληλες µέθοδοι και εργαλεία, µπορεί να διασφαλιστεί
ότι τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες της τεχνολογίας της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών που θα αναπτυχθούν θα είναι εύχρηστα και προσβάσιµα από όλους
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τους πολίτες, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη για προσαρµογές µετά την ανάπτυξη του
προϊόντος ή για εξειδικευµένη σχεδίαση.
Το ζήτηµα της πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ένα ζήτηµα όχι
µόνο τεχνολογικό αλλά είναι ένα ζήτηµα µε οικονοµικές και πολιτικές διαστάσεις. Η
ανάπτυξη της τεχνολογίας αφορά µεγάλες εµπορικές εταιρίες για τις οποίες τα άτοµα
µε αναπηρία δεν εκπροσωπούν µεγάλο ποσοστό πελατών. Χωρίς την πολιτική
παρέµβαση τα άτοµα µε αναπηρία θα παραµείνουν αποκλεισµένα εξαιτίας της
εστίασης των εταιριών στις εξειδικευµένες λύσεις, οι οποίες στοιχίζουν περισσότερο
και ταυτόχρονα είναι φτωχότερης ποιότητας από τις κοινές εφαρµογές.
Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αναπηρία η Πολιτεία πρέπει να δεσµεύεται
όπως άλλωστε έχει κάνει και µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν),
¾ στη θέσπιση νοµοθεσίας σ’ αυτόν τον τοµέα, την υιοθέτηση κατευθυντήριων
γραµµών για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας, την προώθηση τεχνικών
προτύπων στο σχεδιασµό εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και στην
προώθηση στρατηγικής δηµόσιας προµήθειας που να περιλαµβάνει ή να κάνει
χρήση της προσβάσιµης τεχνολογίας.

2.8.Πολιτισµός, Ψυχαγωγία, Αθλητισµός
Η πρόσβαση στον πολιτισµό, τη ψυχαγωγία και τον αθλητισµό είναι επίσης ένα
σηµαντικό κοµµάτι της πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία. Σ’ αυτόν τον τοµέα, τα
άτοµα µε αναπηρία αντιµετωπίζουν φυσικούς και κοινωνικούς φραγµούς καθώς και
φραγµούς πληροφόρησης κατά την πολιτιστική και καλλιτεχνική τους έκφραση και,
κατά συνέπεια, η πρόσβασή τους στην πολιτιστική κληρονοµιά και καλλιτεχνική
δηµιουργία είναι περιορισµένη σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό.
Ο Πρότυπος Κανόνας 10 του Ο.Η.Ε. αναφέρεται στην ευθύνη των κρατών να
διασφαλίζουν «την ένταξη και δυνατότητα συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία σε
πολιτιστικές δραστηριότητες σε ίση βάση» και ειδικότερα στην ευθύνη τους να
προωθούν «τη δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους πολιτιστικών παραστάσεων και
υπηρεσιών όπως θέατρα, µουσεία, κινηµατογράφους και βιβλιοθήκες καθώς και τη
διαθεσιµότητα των χώρων αυτών», και να εισαγάγουν «την ανάπτυξη και χρήση
τεχνικών δυνατοτήτων ώστε να καταστήσουν την λογοτεχνία, τον κινηµατογράφο και
το θέατρο προσπελάσιµα» στα άτοµα µε αναπηρία.
Άλλωστε και το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τη
δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδοµή και τις πολιτιστικές
δραστηριότητες για τα άτοµα µε αναπηρία καλεί τα κράτη – µέλη, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, να λάβουν περαιτέρω κατάλληλα εφικτά µέτρα για
τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στον πολιτισµό.
Η ελληνική Πολιτεία καλείται να συνεχίσει τις προσπάθειες άρσης των υφιστάµενων
φραγµών και να εξετάσει περαιτέρω ενδεδειγµένους τρόπους και µέσα για τη
διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης τον ατόµων µε αναπηρία στον πολιτισµό,
µεταξύ άλλων µέσω:
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¾ Της αξιολόγησης και βελτίωσης της φυσικής πρόσβασης, σεβόµενη πάντα την
προστασία των µνηµείων, καθώς και της εξασφάλισης της φυσικής πρόσβασης σε
κτίρια που θα οικοδοµηθούν στο µέλλον,
¾ Της παροχής ενηµέρωσης µέσω της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας,
¾ Της ενίσχυσης της πρόσβασης στις πολιτιστικές δραστηριότητες µέσω π.χ.
χρήσης υποτίτλων, ευανάγνωστης γλώσσας και της νοηµατικής, οδηγών και
καταλόγων σε Braille, χρήση φωτισµού υψηλής αντίθεσης στις εκθέσεις κλπ.
Η ελληνική Πολιτεία επίσης καλείται να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και
εµπειριών σχετικά µε αυτά τα θέµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεργαζόµενη µε
ευρωπαϊκούς οργανισµούς και δίκτυα µε εµπειρία στον τοµέα αυτό.
Όσον αφορά στον αθλητισµό, η ελληνική Πολιτεία καλείται:
¾ Να καταστήσει τις αθλητικές δραστηριότητες προσβάσιµες στα άτοµα µε
αναπηρία, ως συµµετέχοντες και ως θεατές,
¾ Να υποστηρίξει τον αθλητισµό των ατόµων µε αναπηρία,
¾ Να παράσχει αθλητική προετοιµασία στους αθλητές µε αναπηρία ίδιας
ποιότητας µε εκείνη των άλλων συµµετεχόντων,
¾ Να αναγνωρίσει το συµβουλευτικό ρόλο των αναπηρικών οργανώσεων όσο
αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραµµάτων αθλητισµού για άτοµα µε
αναπηρία.

2.9.Στέγαση
Βασικός στόχος της στεγαστικής πολιτικής είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση
στη στέγαση και σε ικανοποιητικές συνθήκες διαµονής. Όµως τα εµπόδια και η
έλλειψη προσβασιµότητας δίνουν στα άτοµα µε αναπηρία λιγότερες ευκαιρίες όσο
αφορά στην αγορά ή την ενοικίαση κατοικίας και περιορίζουν την ελευθερία
επιλογής της περιοχής κατοικίας.
Μέχρι πρόσφατα ο σχεδιασµός των κατοικιών γινόταν µε βάση τις ανάγκες των
ατόµων χωρίς λειτουργικούς περιορισµούς και απουσίαζε η βασική αρχή του
«σχεδιάζουµε για όλους». Όµως µε το Ν.2831/2000, που αφορά στην τροποποίηση
του ΓΟΚ, προβλέπονται προϋποθέσεις στην κατασκευή για την προσβασιµότητα
κτιρίων µε χρήση κατοικίας για τα άτοµα µε αναπηρία.
Παρόλα αυτά λόγω της έλλειψης ελέγχου εφαρµογής του νόµου δε διασφαλίζεται η
ορθή εφαρµογή των προϋποθέσεων, η αποφυγή παραβλέψεων και εσφαλµένων
λύσεων καθώς και η εφαρµογή του νόµου σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε
αστικές, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές. Επίσης, ο νόµος αυτός διασφαλίζει την
προσβασιµότητα σε νέες κατασκευές, το κόστος των οποίων είναι αρκετά υψηλό και
συχνά απαγορευτικό για τα άτοµα µε αναπηρία.
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Με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των ατόµων
µε αναπηρία η Πολιτεία πρέπει να δεσµεύεται στην:
¾ Θέσπιση αυστηρού ελέγχου εφαρµογής του Ν.2831/2000
¾ Προώθηση πολιτικών µέτρων αύξησης του αριθµού των προσβάσιµων
κατοικιών παλαιότερης κατασκευής και περιοχών κατοικίας.

2.10.Ειδικές δράσεις για τις πλέον ευάλωτες οµάδες ατόµων
µε αναπηρία
Γυναίκες µε αναπηρία
Η κατάσταση των γυναικών µε αναπηρία και των µητέρων παιδιών µε αναπηρία
πρέπει να ιδωθεί µέσα από µία νέα προοπτική. Ο κοινωνικός αποκλεισµός που
βιώνουν δεν µπορεί να ερµηνευθεί µόνο βάσει της αναπηρίας τους αλλά και βάσει
του φύλου τους. Η πολλαπλή διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες µε αναπηρία
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε συνολική πολιτική και θετικά µέτρα, σχεδιασµένα
κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις ίδιες τις γυναίκες µε αναπηρία.
Νέοι µε αναπηρία
Είναι γενικά παραδεκτό και επιστηµονικά αποδεδειγµένο από µελέτες ότι οι νέοι και
ειδικότερα οι νέοι µε αναπηρία αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και σε άλλους τοµείς. Για το λόγο αυτό πρέπει να
γίνει προσπάθεια ώστε όλες οι πολιτικές που απευθύνονται στους νέους να
συµπεριλάβουν ως οµάδα – στόχο και τους νέους µε αναπηρία.
Άτοµα µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και οι οικογένειες
τους
Στα άτοµα µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, περιλαµβάνονται
τα άτοµα µε αυτισµό, νοητική υστέρηση, πολλαπλές και σπάνιες αναπηρίες. Τα
άτοµα αυτά στη χώρα µας είναι οι πιο ξεχασµένοι, οι πιο αποκλεισµένοι από τη ζωή
πολίτες.
Τα άτοµα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στα µέσα µεταφοράς, γιατί ακόµα και όταν η
αναπηρία τους δεν είναι σωµατική, όπως συµβαίνει µε τα άτοµα που έχουν αυτισµό
ή νοητική υστέρηση, η διανοητική αναπηρία τους δεν τα επιτρέπει να κυκλοφορούν
χωρίς συνοδό και συνοδός για αυτά τα άτοµα δεν αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία
της χώρας.
Τα άτοµα αυτά, στη µεγάλη πλειοψηφία τους, δεν έχουν πρόσβαση στην
εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή ειδικά σχολεία για να τα δεχθούν, δεν
υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί, ειδικευµένοι στην αναπηρία τους, δεν υπάρχουν
ειδικά αναλυτικά προγράµµατα, βιβλία και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, και τα
σχολεία γενικής εκπαίδευσης δεν τα δέχονται, παρά το γεγονός ότι ο Ν.2817 ορίζει
πως οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να φοιτούν στη συνήθη
σχολική τάξη, ή σε οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα τµήµατα ένταξης, γιατί
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δεν έχουν την υποδοµή, την οργάνωση και τη στελέχωση µε ειδικά εκπαιδευµένο
εκπαιδευτικό προσωπικό.
Τα άτοµα αυτά, στη µεγάλη πλειονότητά τους, δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία,
γιατί στα νοσοκοµεία δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ειδικά
εκπαιδευµένο στα προβλήµατα υγείας της αναπηρίας τους, και στις πολλαπλές
ιδιαιτερότητες της αντιµετώπισής τους.
Τα άτοµα αυτά, στη µεγάλη πλειονότητά τους, δεν έχουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες της κοινωνικής φροντίδας, γιατί ο προϋπολογισµός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας για την πρόνοια είναι ανεπαρκής, γιατί οι µονάδες ηµερήσιας
απασχόλησης και προστατευµένης διαβίωσης είναι ελάχιστες, και αυτές χωρίς
επαρκή οικονοµική στήριξη και χωρίς κατάλληλα και ειδικά εκπαιδευµένο
προσωπικό.
Τα άτοµα αυτά, στη µεγάλη πλειονότητά τους, δεν έχουν πρόσβαση στον
πολιτισµό, όχι µόνο γιατί δεν µπορούν να πάνε σε ένα θέατρο, σε µια συναυλία, σε
ένα µουσείο χωρίς συνοδό, πράγµα που γίνεται για πολλές οικογένειες οικονοµικά
ανέφικτο, αλλά και γιατί αντιµετωπίζουν προσβλητικές και απωθητικές συµπεριφορές
από το κοινωνικό περιβάλλον.
Τα άτοµα αυτά στο σύνολό τους δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην
οικονοµική επιδότηση του κράτους, αφού τα επιδόµατα που τους παρέχει είναι
τόσο χαµηλά που δεν καλύπτουν ούτε καν τις πιο βασικές ανάγκες διαβίωσης δέκα
ηµερών το µήνα.
Τα άτοµα µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τα άτοµα µε
αυτισµό, µε νοητική υστέρηση, µε πολλαπλές και σπάνιες αναπηρίες στη χώρα
µας δεν έχουν πρόσβαση στη ζωή. Στη µεγάλη πλειονότητά τους ζουν
αποκλεισµένα στα σπίτια τους, αποκλειστικά σε βάρος των γονιών τους που µόνοι,
χωρίς ουσιαστική κρατική υποστήριξη, και χωρίς κοινωνική συµπαράσταση
σηκώνουν το σταυρό της αναπηρίας των παιδιών τους και πορεύονται στο Γολγοθά
τους έχοντας µέρα νύχτα στη ψυχή τους ένα βασανιστικό ε, επίµονο, εφιαλτικό και
αναπάντητο ως τώρα ερώτηµα: «Τι θα γίνουν τα παιδιά µας όταν εµείς πεθάνουµε;»
Οι γονείς των παιδιών µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, οι
γονείς των παιδιών µε αυτισµό, νοητική υστέρηση, πολλαπλές και σπάνιες
αναπηρίες ακολουθώντας τη µοίρα των παιδιών τους δεν έχουν και αυτοί
πρόσβαση στη ζωή.
Αυτή η τραγωδία πρέπει να σταµατήσει. Η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να την
σταµατήσει και µπορεί να το κάνει αν έχει τη βούληση.
Άτοµα µε αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύµατα
Τα άτοµα µε αναπηρία που διαβιούν σε Κέντρα Κλειστής Περίθαλψης (ιδρύµατα)
αποτελούν την πλέον αποκλεισµένη κατηγορία ατόµων µε αναπηρία, που στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άτοµα µε βαριές αναπηρίες και πολλαπλές
ανάγκες εξάρτησης, δηλαδή άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό ή άλλες βαριές
ψυχοσωµατικές αναπηρίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στα ίδια τα άτοµα να
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εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Η Πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να αναγνωρίσει
και να αποδεχτεί ότι τα άτοµα αυτά αποτελούν κοµµάτι της κοινωνίας και έχουν
θεµελιώδη δικαιώµατα που χρήζουν σεβασµού και προστασίας.
Μετανάστες µε αναπηρία
Μία από τις οµάδες – στόχου για τις οποίες η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει δράση
είναι οι µετανάστες µε αναπηρία, νόµιµοι και παράνοµοι καθώς και οι Έλληνες
οµογενείς και παλιννοστούντες µε αναπηρία, οι οποίοι υφίστανται διττή ή και
πολλαπλή διάκριση.
Άτοµα µε αναπηρία και εξαρτησιογόνες ουσίες
Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από άτοµα µε αναπηρία αποτελεί ένα µεγάλο
κοινωνικό ζήτηµα, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να συµπεριλάβει στους τοµείς δράσης
της.
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3.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Η εκτίµησή µας, ως εθνικό αναπηρικό κίνηµα, όσο αφορά στην ποιότητα ζωής των
ατόµων µε αναπηρία είναι ότι στους περισσότερους τοµείς υπάρχει ένα τεράστιο
χάσµα µεταξύ πολιτικών στόχων και πραγµατικότητας. Παρά τις σηµαντικές
βελτιώσεις σε ορισµένους τοµείς, δεν έχει επιτευχθεί η διάχυση των σύγχρονων αξιών
µέσα στην πρακτική. Η ισότιµη συµµετοχή και οι ίσες ευκαιρίες ως αξίες έχουν
εισαχθεί µεν ως µείζων προτεραιότητα στο σχεδιασµό πρωτοβουλιών, απουσιάζει
όµως το υποχρεωτικό πλαίσιο και η συνολική δοµή που θα έχει ως στόχο να αλλάξει
τη θέση των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνία, αξιοποιώντας τις πολιτικές οδούς.
Για τη µείωση αυτού του χάσµατος µεταξύ στόχων και πραγµατικότητας επιβάλλεται
η ανάπτυξη µιας στρατηγικής που θα διασφαλίζει την εφαρµογή των θεµάτων που
περιλαµβάνονται στην πολιτική Ατζέντα καθώς και την εποπτεία της εφαρµογής. Η
στρατηγική αυτή πρέπει να περιλαµβάνει µια σειρά από πολιτικούς µηχανισµούς που
θα εστιάζονται στη µείωση του χάσµατος και θα ενισχύουν την προσπάθεια άρσης
των εµποδίων και καταπολέµησης των διακρίσεων που βιώνει ένα σηµαντικό
ποσοστό (10%) του πληθυσµού.
Η προτεινόµενη στρατηγική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης για την Αναπηρία περιλαµβάνει:

3.1.Νοµοθεσία καταπολέµησης των διακρίσεων
Η µέχρι σήµερα εµπειρία αποδεικνύει ότι η βάση της πολιτικής είναι η νοµοθεσία, η
οποία έρχεται όχι µόνο να επικυρώσει αλλά και να δηµιουργήσει µια νέα τάξη
πραγµάτων. Η θέσπιση ριζοσπαστικής νοµοθεσίας καταπολέµησης των άµεσων και
έµµεσων διακρίσεων έχει ως αντικείµενο την ισότητα και την ανάδειξη των ατοµικών
δικαιωµάτων. Στόχος µιας τέτοιας νοµοθεσίας είναι η οικοδόµηση µιας κοινωνίας
όπου η ισότητα αφορά όλους τους πολίτες, µε και χωρίς αναπηρία. Η
υποχρεωτικότητα αυτής της νοµοθεσίας θα ενδυναµώσει άλλωστε και την
αποτελεσµατικότητα της υφιστάµενης νοµοθεσίας, ειδικά στις περιπτώσεις όπου
υπάρχει ασάφεια και ανακρίβεια.
Ως εθνικό αναπηρικό κίνηµα θεωρούµε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ελληνική
Πολιτεία, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των ατόµων µε αναπηρία, να αναλάβει το
σχεδιασµό νοµοθεσίας καταπολέµησης των διακρίσεων, στην οποία πρέπει να
διατυπώνονται, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω βασικά στοιχεία:
α) να εφαρµόζεται στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,
β) να συνοµολογεί για την αναγκαιότητα της χρήσης θετικών µέτρων δράσης σε
ορισµένους τοµείς,
γ) να χορηγείται στα άτοµα µε αναπηρία και στους γονείς των ατόµων µε αναπηρία
το δικαίωµα να υποβάλλουν καταγγελία στην περίπτωση που θεωρούν ότι έχουν
υποστεί τα ίδια ή έχουν υποστεί τα παιδιά τους διάκριση και να παρέχει τη βάση για
τη διεξαγωγή της δίκης,
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δ) να προβλέπει κυρώσεις για τις περιπτώσεις παραβίασης αυτής,
ε) να περιλαµβάνει την υποχρεωτική απαίτηση όλα τα πολιτικά κείµενα να παρέχουν
διευκρινήσεις όσο αφορά στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία καθώς επίσης την
απαίτηση στις περιπτώσεις επιχορηγήσεων από δηµόσιους πόρους, οι δράσεις που
επιχορηγούνται να πληρούν τα κριτήρια προσβασιµότητας για τα άτοµα µε αναπηρία.

3.2.Ενδυνάµωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας
Η ενδυνάµωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας είναι επιτακτική ανάγκη προκειµένου να
διασφαλιστεί η πρακτική εφαρµογή στρατηγικών που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Όλα τα
Υπουργεία οφείλουν να προβούν σε επανεξέταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε
σκοπό να αξιολογήσουν την ανάγκη για τροπολογίες που θα καλύψουν τις αδυναµίες
και τα ελλείµµατα, κυρίως στον τοµέα της πρόσβασης στο φυσικό και δοµηµένο
περιβάλλον, στα αγαθά και τις υπηρεσίες.

3.3.Mainstreaming
Ο όρος «mainstreaming» σηµαίνει τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στο
σύνολο των φορέων που σχεδιάζουν και εφαρµόζουν πολιτική. Τα θέµατα των
ατόµων µε αναπηρία πρέπει να ενταχθούν σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της
ελληνικής Πολιτείας. Σε καµιά περίπτωση όµως ο όρος δε µεταφράζεται ως
διαδικασία κατάργησης όλων των ειδικών υπηρεσιών που απευθύνονται στα άτοµα
µε αναπηρία.
Υιοθετώντας την αρχή του mainstreaming και κατά συνέπεια λαµβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε την κατηγορία της
αναπηρίας, κατά το σχεδιασµό των πολιτικών και των υπηρεσιών, εξασφαλίζεται η
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, την υγεία,
σε αγαθά και υπηρεσίες που απευθύνονται στο γενικό πληθυσµό.
Η ελληνική Πολιτεία πρέπει να αναλάβει ενέργειες για την ενίσχυση του εσωτερικού
της µηχανισµού ώστε να δραστηριοποιηθούν όλα τα επίπεδα οργάνωσης (Κεντρική
και Περιφερειακή ∆ιοίκηση, Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση) σε αυτόν τον
τοµέα.

3.4.Αρχή ∆ιασφάλισης των ∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε Αναπηρία
Για την αποφυγή παραγωγής διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία αλλά και
για την προστασία των δικαιωµάτων τους είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας Αρχής που
θα ελέγχει την εφαρµογή των Πρότυπων Κανόνων του Ο.Η.Ε., της νοµοθεσίας και
των άλλων κανονισµών, θα µπορεί να παρίσταται στις δίκες εκ µέρους φυσικών
προσώπων καθώς και να παρέχει νοµικές συµβουλές – οδηγίες σε προσωπικές
περιπτώσεις.
Από τη µια πλευρά, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να αποτελέσει την Αρχή που, σε
παρεµβατικό επίπεδο, θα αντιµετωπίσει προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρία µε τη
διοίκηση (εφαρµογή υφιστάµενης νοµοθεσίας, αντιµετώπιση προβληµάτων
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αρνητικών διακρίσεων και παρατυπιών) και από την άλλη το Εθνικό Παρατηρητήριο
Ατόµων µε Αναπηρία, που συστήθηκε µε το Ν.3106/2003 άρθρο 10, θα συµµετέχει
στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της εθνικής
πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία.

3.5.Σύγχρονη ∆ιακυβέρνηση
Σήµερα ο διάλογος µεταξύ Πολιτείας και Κοινωνίας των Πολιτών θεωρείται όλο και
περισσότερο δηµοκρατικό δικαίωµα και αναπόσπαστο µέρος της διακυβέρνησης
κάθε δηµοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Σήµερα η ύπαρξη ισχυρών
κοινωνικών κινηµάτων είναι η µόνη εγγύηση για µια αποτελεσµατική πολιτική σε
διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα.
Στο πλαίσιο της δυναµικής των ευρωπαϊκών εξελίξεων και συζητήσεων για
κατοχύρωση του κοινωνικού διαλόγου, επιβάλλεται η ανάπτυξη σχέσεων
εµπιστοσύνης και ισοτιµίας µε τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, η προώθηση
µόνιµων διαδικασιών και µηχανισµών ανατροφοδότησης και επικοινωνίας και η
διασφάλιση µε νοµοθεσία ότι ο διάλογος µε τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
λαµβάνει χώρα σ’ όλα τα επίπεδα.
Η µείωση του χάσµατος µεταξύ ιδεώδους και πραγµατικότητας όσο αφορά στα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία απαιτεί συνεχή ανατροφοδότηση από τα άτοµα που
αντιµετωπίζουν τα εµπόδια. Οι αναπηρικές οργανώσεις κατέχουν τη γνώση και την
εµπειρία που τους καθιστά βασικούς συντελεστές στην αναζήτηση λύσεων
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο στόχος της καθολικής συµµετοχής και της
ισότητας στην κοινωνία.
Η διοίκηση, σε όλα της τα επίπεδα, πρέπει να θεσµοθετήσει και να στηρίξει µόνιµες
διαδικασίες διαβούλευσης και διαλόγου, καθιστώντας τις οργανώσεις των ατόµων µε
αναπηρία και των γονιών τους σε θέση να συνεισφέρουν στο σχεδιασµό, την
εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των δράσεων.
Για την προώθηση όµως του δοµηµένου πολιτειακού διαλόγου, απαιτείται η
οικονοµική στήριξη των οργανώσεων προκειµένου να βελτιώσουν το πρόγραµµα
δράσης τους και να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα τους.

3.6. Έρευνες
Η Χώρα µας χαρακτηρίζεται από την έλλειψη πληροφορίας σε αρκετούς τοµείς
καθώς και από το µικρό αριθµό ερευνών σε τοµείς ενδιαφέροντος των ατόµων µε
αναπηρία. Ειδικότερα, υπάρχει έλλειψη ερευνών που να εστιάζονται στο περιβάλλον
και στις καταστάσεις που δηµιουργούν τα εµπόδια για τα άτοµα µε αναπηρία.
Για την οικοδόµηση της συνολικής γνώσης για την αναπηρία, τη συγκέντρωση
ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ειδικών
δεικτών για την αναπηρία και θα αναδείξουν τους τοµείς εκείνους που χρειάζονται
πολιτική δράση και µέτρα απαιτείται ένας κεντρικός φορέας που θα αναλάβει όχι
µόνο την υλοποίηση ερευνών και µελετών αλλά και τη διασφάλιση της διάχυσης της
διάστασης (mainstreaming ) της αναπηρίας σε όλες τις έρευνες που υλοποιούνται από
άλλες αρχές και υπηρεσίες.
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Ο κεντρικός αυτός φορέας µπορεί να είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόµων µε
Αναπηρία (Ν.3106/2003 άρθρο 10), στους σκοπούς του οποίου αναφέρεται «ο
σχεδιασµός και η ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών και βάσεις δεδοµένων για τις
δράσεις και τα έργα και τους δείκτες που αφορούν στα άτοµα µε αναπηρία στην Ελλάδα
και διεθνώς.».

3.7.Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθµού – Τοπικά Σχέδια ∆ράσης
Το ζητούµενο για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση είναι να
λειτουργήσει ως προωθητική δύναµη της νέας προσέγγισης για την αναπηρία που
συνδέει πολιτικές που αφορούν τόσο τη δηµιουργία κοινωνικού ιστού ασφαλείας και
προστασίας µέσω του σχεδιασµού και της εφαρµογής συγκεκριµένων θετικών
δράσεων, όσο και την ανάδειξη των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Η
αυτοδιοίκηση οφείλει να διατυπώσει µε σαφή τρόπο την πρότασή της σε θέµατα
αναπηρίας αλλά ταυτόχρονα να προωθήσει τη διαδικασία ανάδειξης και προώθησης
της νέας σχέσης της µε το αναπηρικό κίνηµα της χώρας, η οποία µπορεί να
λειτουργήσει ως θεµέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδοµηθεί η νέα πολιτική και
κοινωνική συµπόρευση.
Η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση µπορεί να δώσει στην τοπική
κοινωνία µια
νέα θεώρηση για το ρόλο της στη διαµόρφωση όρων και
προϋποθέσεων που θα καταπολεµούν την παραγωγή διακρίσεων και θα άρουν τα
κοινωνικά και άλλα εµπόδια που δεν επιτρέπουν στα άτοµα µε αναπηρία να ζήσουν
ως ισότιµοι πολίτες στην τοπική κοινωνία.
Η αυτοδιοίκηση µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην
ποιοτική αναβάθµιση της ζωής και στην πρωτοβάθµια υποστήριξη των ατόµων µε
αναπηρία σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές πρέπει να εντάξουν τις ανάγκες των
ατόµων µε αναπηρία στην πολιτική τους, έχοντας κατά νου την ανοµοιογένεια που
παρουσιάζουν τα άτοµα µε αναπηρία ως οµάδα πληθυσµού.
Ειδικότερα, η αυτοδιοίκηση πρέπει να προβεί στην κατάρτιση τοπικού σχεδίου
δράσης για την οικονοµική και κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία, το οποίο
πρέπει να είναι σαφές, να θέτει εφικτούς στόχους και να αναφέρεται σε
συγκεκριµένα µέτρα. Το σχέδιο πρέπει να έχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης µε µεσοπρόθεσµη διάρκεια, καθώς επίσης τα µέτρα πολιτικής που θα
εµπεριέχονται σε αυτό να έχουν µετρήσιµους και αξιολογήσιµους στόχους.

3.8.Η συµβολή των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ασκούν σηµαντική
επιρροή στην κοινωνία και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή των
στάσεων και του τρόπου που η κοινωνία βλέπει την αναπηρία. Τα συλλογικά όργανα
εκπροσώπησης των δηµοσιογράφων και των ιδιοκτητών έντυπου και ηλεκτρονικού
τύπου πρέπει να αναλάβουν δράση για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στο
σχεδιασµό της πολιτικής τους και για τη διασφάλιση των κωδίκων δεοντολογίας για
τα άτοµα µε αναπηρία και την προβολή των θεµάτων που τα αφορούν.
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Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µπορούν να καταγράψουν τη δική τους διακριτή
συνεισφορά στην πραγµατοποίηση της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής
ένταξης των ατόµων µε αναπηρία:
α) προωθώντας τη θετική εικόνα των ατόµων µε αναπηρία και αποφεύγοντας τα
αρνητικά στερεότυπα που βασίζονται σε πατερναλιστικές προσεγγίσεις,
β) αυξάνοντας την κάλυψη θεµάτων που σχετίζονται µε την αναπηρία,
γ) ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µε τις οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία,
δ) διασφαλίζοντας την προσβασιµότητα του εργασιακού χώρου τους καθώς και των
υπηρεσιών τους,
ε) αυξάνοντας τον αριθµό των ατόµων µε αναπηρία που εργάζονται ως επαγγελµατίες
σ’ αυτόν τον τοµέα.

3.9.Η συµβολή των Κοινωνικών Εταίρων, της Κοινωνίας των
Πολιτών και της Εκκλησίας
Κοινωνικοί Εταίροι
Οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στην πραγµάτωση του οράµατος για µια κοινωνία και οικονοµία για
όλους.
Οι οργανώσεις των εργοδοτών πρέπει να διασφαλίσουν τη διάχυση της διάστασης της
αναπηρίας στην πολιτική τους και να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους ώστε τα
αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγουν να σχεδιάζονται βάσει προδιαγραφών
προκειµένου να είναι προσβάσιµα στα άτοµα µε αναπηρία.
Τα εργατικά συνδικάτα από τη πλευρά τους πρέπει να συµβάλλουν στην αύξηση της
απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο
θέµα της συµµετοχής και της εκπροσώπησης των εργαζοµένων µε αναπηρία τόσο
εντός των δικών τους οργάνων που λαµβάνουν αποφάσεις όσο και εντός των
αντίστοιχων οργάνων των εταιριών. Επίσης, τα εργατικά συνδικάτα, µέσω των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, οφείλουν να διασφαλίσουν στα άτοµα µε αναπηρία
ίσες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της πρόσληψης και της εξέλιξής τους.
Κοινωνία των Πολιτών
Όλοι οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (γυναικείες οργανώσεις, οργανώσεις
νεολαίας, οργανώσεις καταναλωτών κλπ.) επανεξετάζοντας την πολιτική τους
µπορούν να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασµός της επιτρέπει στα άτοµα µε αναπηρία να
συµµετέχουν σ’ αυτές και να επωφελούνται από αυτές.
Επίσης οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορούν να αναπτύξουν δράση
για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία.
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Εκκλησία
Η εκκλησία µπορεί να έχει τη δική της συµβολή στη διάδοση του µηνύµατος της
αποδοχής των δικαιωµάτων και των αναγκών των ατόµων µε αναπηρία,
συµβάλλοντας στην αποµάκρυνση των φόβων, των µύθων και των προκαταλήψεων.
Για το σκοπό αυτό µπορεί να αξιοποιήσει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που έχει στη
διάθεσή της, να ενηµερώσει όλους τους κληρικούς της χώρας όσο αφορά στη νέα
προσέγγιση για την αναπηρία που θέλει τα άτοµα µε αναπηρία υποκείµενα
δικαιωµάτων και όχι αντικείµενα οίκτου και να καταστήσει το κτιριακό αλλά και το
ψηφιακό χώρο της εκκλησίας προσβάσιµο στα άτοµα µε αναπηρία.
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