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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στo πλαίσιo του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «Δίγλωσση Αγωγή και Εκπαίδευση - Bilingual Special Education »
του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Η
συγκεκριμένη έρευνα, είχε ως στόχο τη διερεύνηση των πολιτικών που εφαρμόζονται
στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές/υπηρεσίες στο Δήμο Φλώρινας. Για την
διεκπεραίωση αυτής της εργασίας, χρειάστηκε η συμβολή και η συνεργασία ατόμων
Ειδικής Αγωγής, δηλαδή πολιτικών προσώπων, διευθυντών και προϊσταμένων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες που διερευνήθηκαν ήταν σχετικές με το υπό
διερεύνηση θέμα, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ), τις ανάγκες τους και τα δικαιώματά τους.
Αρχικά, ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωματικής μου
εργασίας Ευαγγελία Καλεράντε, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή της για
την επιτυχή ολοκλήρωση του επιστημονικού μου έργου. Επίσης, είμαι ευγνώμων και
στα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής Αναστασία Αλευριάδου και Νικόλαο
Φωτόπουλο. Ακόμα, ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρία Δήμου Φλώρινας, Αγνή Σιδηροπούλου για την
βοήθειά της στον υπέρτατο βαθμό και για την καθοδήγησή της στην εύρεση του
κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού και άλλων έμπειρων και αρμόδιων προσώπων.
Επίσης, ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας Άρη Αριστείδου, ο
οποίος με διαλλακτικότητα και υπομονή ανέλυσε τις στοχευμένες δράσεις και τις
συζητήσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για την βελτίωση των υποδομών και
για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με αναπηρία μέσα στην πόλη. Επιπλέον,
οφείλω να ευχαριστήσω, τους Διευθυντές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας για τις πληροφορίες που μου έδωσαν σχετικά με τις δράσεις της
εκπαιδευτικής δομής, καθώς επίσης, και τους υπαλλήλους-προϊσταμένους των
κοινωνικών δομών (Κ.Ε.Π., ΟΑΕΔ, ΚΕΔΔΥ, Πρόνοια) που αποδέχτηκαν το αίτημά
μου για να μου εκφράσουν την άποψη τους για τη λειτουργία και τις δράσεις της
κοινωνικής δομής, στην οποία εργάζονται.
Τέλος, ευχαριστώ τους φοιτητές (εν ενεργεία και μη) του Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης και του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας για την εμπιστοσύνη τους και για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των
συνεντεύξεων.
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Στους γονείς μου, αρωγούς και υποστηρικτές
των προσπαθειών μου
Στην αδερφή μου, Νικολέτα
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ANTI ΠΡΟΛΟΓΟΥ
«[...]Μερικές φορές κάποιοι μη ανάπηροι επαγγελματίες και θεωρητικοί, καθώς και
κάποιοι ανάπηροι, έχουν ισχυριστεί ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος
“άνθρωποι με αναπηρίες”, επειδή καταρχήν δηλώνει και διεκδικεί την αξία του
ανθρώπου και στη συνέχεια η αναπηρία γίνεται απλά ένα προσάρτημα. Αυτή η
φιλελεύθερη και ουμανιστική άποψη αψηφά την πραγματικότητα όπως βιώνεται από
τους ίδιους τους ανάπηρους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η αναπηρία τους δεν είναι
μόνο ένα προσάρτημα αλλά ένα ουσιώδες μέρος του εαυτού τους. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο δεν έχει νόημα να μιλά κανείς για το άτομο και την αναπηρία του χωριστά και
συνέπεια αυτού είναι το γεγονός ότι οι ανάπηροι απαιτούν αποδοχή έτσι όπως είναι
δηλαδή, ανάπηροι. Η δεύτερη επιλογή αφορά ακριβώς την έννοια του όρου
«ανάπηροι». Τίθεται το ερώτημα: περιλαμβάνονται σε αυτόν τον όρο η νοητική
μειονεξία, η τύφλωση, η κώφωση και μη ορατές αναπηρίες όπως η επιληψία; Μια
επαρκής θεωρία που αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως κοινωνικό περιορισμό πρέπει
να απορρίπτει τις κατηγορίες που βασίζονται σε ιατρικές ή κοινωνικά επιστημονικές
κατασκευές οι οποίες είναι ξεκομμένες από την άμεση εμπειρία των αναπήρων. Όλοι
οι ανάπηροι βιώνουν την αναπηρία ως κοινωνικό περιορισμό, είτε αυτός ο
περιορισμός εμφανίζεται ως συνέπεια μη προσβάσιμου περιβάλλοντος, είτε εξαιτίας
αμφισβητήσιμων εννοιών για τη νοημοσύνη και τις κοινωνικές δεξιότητες, είτε της
ανικανότητας του γενικού πληθυσμού να χρησιμοποιήσει νοηματική γλώσσα, ή της
έλλειψης αναγνωσμάτων σε γραφή Braille ή των δημόσιων επιθετικών συμπεριφορών
σε ανθρώπους με μη ορατές αναπηρίες. Έτσι, ενώ κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει
ότι οι επιστήμονες αναλώθηκαν και δημιούργησαν ένα πλούσιο θεωρητικό πλαίσιο
για την αναπηρία, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι σχεδόν όλες οι μελέτες για την αναπηρία
έχουν μια επιβλητική θεωρία που τις υποστυλώνει και μπορεί να χαρακτηριστεί ως η
θεωρία της προσωπικής τραγωδίας[…]»

(Oliver, 2009:33)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των εφαρμοσμένων πολιτικών
για τους νέους και νέες με αναπηρία, στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της
υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας στο Δήμο Φλώρινας. Στόχος της μελέτης είναι να
διερευνήσει τις συνθήκες λειτουργίας των δομών και την προσβασιμότητα, από την
διοίκηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών μονάδων, στοχεύοντας στον περιορισμό
ή και την εξάλειψη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική μέθοδος και το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η
ημι-δομημένη συνέντευξη. Αφού διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες
ανάλυσης, έγινε επεξεργασία των δεδομένων, ως προς τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά. Οι Διευθυντές υποστηρίζουν ότι η σχολική τους μονάδα
αναλαμβάνει προγράμματα δράσης αλλά και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων, των συμμαθητών και του
ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Επίσης, ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και
οργανώνει δράσεις για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την εξασφάλιση της
ισότητας των ατόμων με αναπηρία. Όσον αφορά τις τοπικές αρχές, οι αρμόδιοι
τονίζουν ότι υλοποιούνται τα σχέδια δράσης, αλλά οι οικονομικοί πόροι για
περεταίρω βελτιώσεις είναι ανεπαρκείς. Την άποψη αυτή συμμερίζονται όλοι οι
ερωτώμενοι.

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνική πολιτική, κοινωνική ένταξη,
κοινωνικός αποκλεισμός, ισότητα, άτομα με αναπηρία, προσβασιμότητα, σχέδιο
δράσης.
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ABSTRACT
The object of the present essay is the investigation of applied policy for young
disabled people in the field of education, employment, health and welfare in the
municipality of Florina. The objective of the study is to explore the operating
conditions of organizations and the accessibility by the administration of educational
and social units aiming in the elimination of their school and social exclusion. The
method used was the qualitative method and the means of collection of data of
research will be the semi-structured interview. After the formation of categories and
subcategories of analysis, data process followed for qualitative characteristics. The
directors believe that their school unit undertakes action programs and initiatives of
briefing and sensitization of the school teachers, the parents, the schoolmates and the
wider school and social environment. Furthermore, the club of parents and legal
guardian of disabled people, organize actions for the claim of rights and the insurance
of equality of disabled people. In regard to local governance, the responsible people
point out that plans are implemented but economic resources are inadequate. The
same view empathize all of respondents.

Keywords: educational policy, social policy, social integration, social exclusion,
equality, disabled people, accessibility, act plan.
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, παρουσιάζει
σημαντική ανάπτυξη. Το θεσμικό πλαίσιο, φαίνεται σταδιακά να εκσυγχρονίζεται και
να γίνονται προσπάθειες υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη ρύθμιση των
θεμάτων της Ειδικής Αγωγής. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής, προετοιμάζεται
νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) βασιζόμενη στη Σύμβαση του ΟΗΕ για
τα δικαιώματά τους. Ειδικότερα, προωθείται το κοινωνικό μοντέλο, ώστε να
ενισχυθούν πολιτικές ένταξης αυτών των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται
για την έμπρακτη αντιμετώπιση ζητημάτων των ΑμεΑ μετά το Νόμο 4074/2012 για
την αποδοχή των όρων της Σύμβασης του ΟΗΕ. Έχει εδραιωθεί η άποψη, ότι τα
ΑμεΑ, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή τις ανάγκες τους, πρέπει
να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πρόνοια, στην εργασία
και την απασχόληση.
Πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας, άρχισε να
μελετάται πιο μεθοδευμένα μετά την μεταπολίτευση (1974), καθώς μέχρι το 1950
στον τομέα αυτό, η απουσία του κρατικού μηχανισμού ήταν εμφανής. Σταδιακά, η
διαφορετικότητα άρχισε να γίνεται αποδεκτή στην κοινωνική συνείδηση και να
αίρονται οι προκαταλήψεις του παρελθόντος, καθώς άρχισαν να θίγονται ζητήματα
ένταξης των μαθητών με αναπηρία αρχικά στα Γενικά Σχολεία. Βέβαια, οι
συζητήσεις και οι διαδικασίες ένταξης στα Γενικά Σχολεία, δεν επιτεύχθηκαν χωρίς
επικρίσεις και αντιδράσεις. Για να γίνει κατανοητός λοιπόν, ο ορισμός της Ειδικής
Αγωγής θα πρέπει να γίνει κατανοητή η κοινωνική ενσωμάτωση και ότι τα ΑμεΑ
αποτελούν μέρος της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Βασικός παράγοντας που
συνέβαλε στην αποδοχή της θέσης αυτής, είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες
κατοχυρώνουν εκπαιδευτικά δικαιώματα όλων των παιδιών.
Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται ορισμένα από τα δυσεπίλυτα ζητήματα του
ελληνικού συστήματος. Προκειμένου να αναλυθούν πολιτικές και πρακτικές,
επιλέξαμε να διερευνήσουμε το ζήτημα στο μικρο-περιβάλλον του Νομού Φλώρινας.
Ειδικότερα, ασχοληθήκαμε με την διερεύνηση των πολιτικών που εφαρμόζονται στις
διάφορες δομές της πόλεις, όσον αφορά τους νέους και νέες με αναπηρία στο Δήμο
Φλώρινας. Έτσι, παρουσιάζεται η ανάπτυξη της πολιτικής στον τομέα της
εκπαίδευσης, της εργασίας και της υγείας, όπου απασχολεί ολοένα και περισσότερο
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τους ερευνητές. Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις
των εργαζομένων στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές του Δήμου και να
τονιστούν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις της κάθε δομής σχετικά με την οργάνωση και
την προσβασιμότητα. Έτσι, η διαπραγμάτευση του θέματος διακρίνεται σε δύο μέρη,
στο θεωρητικό και στο ερευνητικό μέρος της έρευνας.
Το πρώτο μέρος της έρευνας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια κι εξετάζει
ζητήματα Ειδικής Αγωγής. Τα ζητήματα αυτά αφορούν την κοινωνική ένταξη των
ΑμεΑ σε διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές και την προσβασιμότητα τους
σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εκπαίδευση των
ΑμεΑ μέσα από μια ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη του θεσμού της εκπαίδευσης,
καθώς επίσης, διερευνάται η ιστορική εξέλιξη του ιατρικού και του κοινωνικού
μοντέλου. Επιπλέον, αναλύονται οι θεσμικές ρυθμίσεις της εκπαίδευσης των ΑμεΑ
και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις της εργασίας
των ΑμεΑ και οι πολιτικές που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της εργασίας και της
απασχόλησης. Ακόμη, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα
στο χώρο της εργασίας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην οικονομική κρίση και στις
συνέπειές της.
Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος της
υγείας και της πρόνοιας των ΑμεΑ, καθώς αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν τα
δικαιώματα αυτών των ατόμων στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται ζητήματα προσβασιμότητας και άσκησης
πολιτικής στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές του Δήμου Φλώρινας. Ακόμα,
επισημαίνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ κατά τη διέλευσή τους
στην εκάστοτε δομή και διατυπώνονται ορισμένοι προβληματισμοί.
Στο δεύτερο μέρος της έρευνας όπου αποτυπώνεται η ερευνητική προσέγγιση,
διατυπώνονται απόψεις σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται ο σκοπός
και οι στόχοι της έρευνας, οι συμμετέχοντες, τα ερευνητικά εργαλεία, ο τρόπος
συλλογής δεδομένων, η ανάλυση και τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο δεύτερο
κεφάλαιο, παρουσιάζεται η συζήτηση και οι περιορισμοί της έρευνας και
διατυπώνονται οι προτάσεις για μελλοντική παρέμβαση.
Τέλος, μετά την διεκπεραίωση του ερευνητικού μέρους, παρατίθεται η
ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή
της παρούσας εργασίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με εκτενές παράτημα για την
14

τεκμηρίωση απόψεων και επιχειρημάτων ώστε να διευκολύνεται ο μελετητήςαναγνώστης στην προσέγγιση του θέματος. Πρόκειται για το κεφάλαιο των
τεκμηρίων όπου υπάρχουν έγγραφα, αναφορές και επιστολές. Επίσης, παρατίθεται
και μία επιλεγμένη συνέντευξη που θεωρήθηκε περιεκτική, διότι τεκμηριώνει
κειμενικές αναφορές των φορέων. Ακόμα, στο παράρτημα παρουσιάζονται έγγραφα
και επιστολές των Γονέων και Κηδεμόνων των ΑμεΑ προς το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων αλλά και προς τις Τοπικές Αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, γίνονται
εμφανείς οι προσπάθειες και ο αγώνας του Συλλόγου που εκπροσωπεί τα ΑμεΑ, έτσι
ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να τους εξασφαλίσουν καλύτερη
ποιότητα ζωής. Τέλος, εκτίθεται ο χάρης της Φλώρινας, ο οποίος απεικονίζει όλες τις
δομές και τις υπηρεσίες της πόλεις.
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Α’ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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1.1.

Εισαγωγή

Πολλές φορές στις μέρες μας, ακούμε να αποκαλούν κάποιον ως «άτομο με ειδικές
ανάγκες», «άτομο με αναπηρία», «εμποδιζόμενο άτομο» ή «άτομο με περιορισμένη
κινητικότητα». Ερευνώντας τη βιβλιογραφία, διαπιστώνει κανείς ότι τα παλαιότερα
χρόνια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν χαρακτηρισμούς για να ορίσουν την αναπηρία
και κυρίως τα παιδιά με αναπηρία αποκαλώντας αυτά ως «ανώμαλα παιδιά»,
«προβληματικά παιδιά», «μη φυσιολογικά παιδιά», «καθυστερημένα παιδιά» που
τελικά στιγμάτιζαν τα άτομα και τα περιθωριοποιούσαν. Οι χαρακτηρισμοί όμως
αυτοί, με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να εξαλείφονται, να γίνονται πιο ήπιοι και
συνεπώς πιο δόκιμοι. Αυτό συμβαίνει, διότι σταδιακά οι Νόμοι που θεσπίζονται,
εντοπίζουν τις ελλείψεις και τη δυσλειτουργία του θεσμού της Ειδικής Αγωγής, και
ακόμα τροποποιούνται Νόμοι για να εξασφαλίζουν την καλύτερη διαβίωση των
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και παράλληλα ενημερώνουν τους πολίτες για τα
δικαιώματα αυτών των ατόμων. Όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω, ο κοινωνικός
ρόλος των ΑμεΑ καθοριζόταν από γιατρούς, παιδαγωγούς και άλλους κοινωνικούς
επιστήμονες γι’ αυτό και είχαν επικρατήσει το ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο της
αναπηρίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πιο μοντέλο επικρατεί
σήμερα ή αν υπάρχει αλληλένδετη σχέση μεταξύ αυτών.
Πέραν ωστόσο από τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονται κατά καιρούς
για την αναπηρία και την Eιδική Aγωγή, αποτελεί κοινό στοιχείο η άποψη ότι η
εκπαίδευση των ΑμεΑ πρέπει να έχει τις βάσεις της στην αναγνώριση του
δικαιώματος των μαθητών αυτών, ώστε να εκπαιδεύονται σε ένα «όσο το δυνατόν
λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον» (Fisher, 2007). Με άλλα λόγια, όπως τόνισαν και
οι Onaga & Martoccio (2008), η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία, οφείλει να
περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών διαδικασιών που να βασίζονται στην άποψη, ότι
«όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα να ωφελούνται στο μέγιστο από τις
παρεχόμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες και διαδικασίες».
Μέσω της εκπαίδευσης, η έννοια της αναπηρίας, επαναπροσδιορίζεται και αυτό
συμβαίνει διότι, η εκπαίδευση αποτελεί το ισχυρότερο μέσον κοινωνικοποίησης των
ατόμων που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για την
αναπηρία. Έτσι λοιπόν, στον 21ο αιώνα, σε μια κοινωνία ανασφάλειας και
αβεβαιότητας (Bauman, 2009), που χαρακτηρίζεται από φαινόμενα οικονομικής
κρίσης με συνέπεια την αναίρεση της πολιτικής των δικαιωμάτων, έχουν γίνει πολλές
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προσπάθειες ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην κοινωνία
γενικότερα. Αυτές οι σύγχρονες όμως, κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές, φαίνεται να
ενδυνάμωσαν αντιλήψεις για προνοιακές πολιτικές ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Τελικά, οι αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, ίσως οδηγήσουν στη σταδιακή
αναθεώρηση της έννοιας και της πρακτικής της Ειδικής Αγωγής διεθνώς.

1.1.1. Ιστορική Εξέλιξη του Ιατρικού Μοντέλου
Σήμερα η πλέον ευρέως αποδεκτή ταξινόμηση της αναπηρίας είναι αυτή που
προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η νέα έκδοση της «Διεθνούς
Ταξινόμησης για τη λειτουργικότητα, την αναπηρία και την υγεία»1 (International
Classification of Functioning Disability and Health- ICF, 2002)2 , περιλαμβάνει όλους
τους τομείς της ανθρώπινης υγείας και κάποιες παραμέτρους της ευημερίας σχετικές
με την υγεία, και τους περιγράφει με όρους των τομέων υγείας και των τομέων που
σχετίζονται με την υγεία3.
Το 1980 ο Π.Ο.Υ. προέβη σε μια πρώτη αντίληψη της αναπηρίας με το σύστημα
ταξινόμησής της (International Classification of Impairment, Disabilities and
Handicaps) χρησιμοποιώντας προοδευτικά τους όρους «impairment» (βλάβηαπώλεια σταθερότητας ή λειτουργίας) «disability» (αναπηρία- έλλειψη ικανοτήτων)
και «handicap» (μειονεξία-περιορισμός). Ο όρος «impairment» αναφέρεται σε βλάβηπάθηση των οργάνων ή των λειτουργιών του ανθρώπου. Επίσης, με τον όρο
«disability», περιγράφεται ο περιορισμός των ικανοτήτων του ανθρώπου ως απόρροια
της βλάβης. Τέλος, ο όρος «handicap» αναφέρεται στις επιπτώσεις που προκαλεί ο
1

Η Διεθνής Ταξινόμηση Υγείας (International Classification of Impairment, Disability and Handicap –
ICIDH) αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’70 και δημοσιεύτηκε από τον Π.Ο.Υ. το 1980. Η αναθεώρηση
του ICIDH από τον Π.Ο.Υ. (International Classification of Functioning Disability and Health- ICF)
οριστικοποιήθηκε το 2001. Διατηρώντας και διευρύνοντας το αρχικό πλαίσιο, ο όρος «αναπηρία» δεν
καθορίζεται πλέον μέσα στην ταξινόμηση, αντίθετα ολόκληρη η εικόνα σχετικά με την ευρεία έννοια
της αναπηρίας γίνεται αντιληπτή με την εξέταση τριών διαστάσεων: βλάβη στη λειτουργία ή δομή του
σώματος, σωματική λειτουργία, δραστηριότητες και συμμετοχή. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της
ταξινόμησης περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τη λειτουργικότητα και την αναπηρία σε σχέση
µε τις οργανικές δομές και τις ικανότητες συμμετοχής και δράσης του ατόμου, ενώ στο δεύτερο μέρος,
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής του
ατόμου και σχετίζονται µε αναπηρίες διαφόρων βαθμών.
2
Το ICF παρέχει μια περιγραφή των καταστάσεων όσον αφορά την ανθρώπινη λειτουργικότητα και
τους περιορισμούς της και χρησιμεύει ως το πλαίσιο που μπορεί να οργανώσει αυτές τις πληροφορίες.
3
Παραδείγματα τομέων υγείας είναι η όραση, η ακοή, το περπάτημα, η μάθηση και η μνήμη, ενώ
παραδείγματα τομέων σχετιζόμενων με την υγεία είναι η μετακίνηση, η εκπαίδευση και η κοινωνική
αλληλεπίδραση. (Μελέτη, Δια Βίου Μάθηση και Αναπηρία. (2008). Ανακτήθηκε στις 22 Ιουλίου 2016
από http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3586/1054.pdf).
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περιορισμός των ικανοτήτων αναφορικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων του
ανθρώπου (Παπαχριστόπουλος, 2013). Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το μοντέλο, το
άτομο με αναπηρία έχει ανάγκη από ιατρική αντιμετώπιση, η οποία οφείλει να
στοχεύει στην αποκατάσταση που παρέχεται μόνον από τους ειδικούς. Άλλωστε, το
ιατρικό μοντέλο, θεωρεί την αναπηρία ως προσωπική τραγωδία, ως ανωμαλία ή ως
αρρώστια που μπορεί να θεραπευτεί και γίνεται αντικείμενο έντονης κριτικής από
τους ειδικούς αλλά και από οργανώσεις ΑμεΑ (Λαμπροπούλου και Παντελιάδου
2016).
Σύμφωνα με τον Σούλη (2013), κάθε τύπος αναπηρίας εκδηλώνεται με ενδείξεις
και συμπτώματα που πρέπει να αναζητούνται μέσω διαγνωστικών διαδικασιών.
Πρόκειται για ένα προσωπικό πρόβλημα όπου το άτομο είναι παθητικός δέκτης και
καλείται να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στην κατάσταση αυτή. Επίσης, όπως
τονίζει η Χατζηπέτρου (2014) η αναπηρία εντοπίζεται, περιορίζεται και
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σε ατομικό επίπεδο. Εκλαμβάνεται ως πρόβλημα του
ατόμου, το οποίο προκαλείται από νόσο, τραύμα ή άλλη κατάσταση της υγείας. Η
αντιμετώπιση του προβλήματος εστιάζεται στην ιατρική φροντίδα υπό μορφή
ατομικής θεραπείας (Χατζηπέτρου, 2014).
Ακόμα, το ιατρικό μοντέλο, ορίζει την αναπηρία ως μια σωματική, νοητική,
αισθητηριακή ή ψυχολογική «απόκλιση» από αυτό που θεωρείται «φυσιολογικό».
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για «δυσλειτουργία» που οφείλεται σε ασθένεια,
ατύχημα ή άλλους ιατρικούς λόγους. Ωστόσο, η προσέγγιση της αναπηρίας με βάση
το μοντέλο αυτό, έθεσε κάποιους περιορισμούς που αφορούσε την προσωπική
ανάπτυξη

των

ΑμεΑ,

την

αυτονομία,

τον

αυτοπροσδιορισμό

και

την

κοινωνικοποίησή τους (Ε.Σ.Α.μεΑ., 2005).
Επιπλέον, οι Thomas και Woods (2008) αναφέρουν ότι το ιατρικό μοντέλο ήταν
αυτό που κατά τον 20ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό της αναπηρίας. Η
ιατρική αντίληψη ενισχύθηκε τόσο από θρησκευτικές πεποιθήσεις όσο και από τα
ευρύτερα επιστημονικά θεμέλια από τα οποία εξελίχθηκε η ιατρική. Το συγκεκριμένο
μοντέλο, προσεγγίζει το πρόβλημα από την οπτική της ασθένειας, της διάγνωσης και
της θεραπείας κι έτσι ο ορισμός προσκολλά την αναπηρία ως χαρακτηριστικό του
ίδιου του ατόμου. Οι αντιλήψεις αυτές για την ασθένεια (disease), την αναπηρία
(disability) και τη μειονεξία (handicap) αντανακλώνται και στους ορισμούς που
έδωσε ο Π.Ο.Υ. οι οποίοι εστιάζουν κυρίως στο πώς λειτουργεί το σώμα και δεν
παίρνουν υπόψη τις μη ιατρικές αιτίες της αναπηρίας. Παράλληλα, στην έντονη
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κριτική που άσκησαν αναφέρουν ότι η διαγνωσμένη βλάβη θεωρείται αιτία της
αναπηρίας και ότι από αυτήν την προσέγγιση, η αναπηρία είναι ένα ατομικό
χαρακτηριστικό που επιδέχεται ιατρική ή θεραπευτική παρέμβαση.
Επιπρόσθετα, ο Oliver (2009) αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτού του ορισμού,
συντηρείται η έννοια της βλάβης ως «ανωμαλία» στη λειτουργικότητα και η έννοια
της αναπηρίας ως «ανικανότητα» να ενεργεί κάποιος όπως κάθε «φυσιολογικός»
άνθρωπος. Παράλληλα, η έννοια της «μειονεξίας» υπονοεί την ανικανότητα να
διαθέτει κάποιος σε κάποιον φυσιολογικό κοινωνικό ρόλο. Έτσι, ενισχύεται η άποψη
ότι σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το άτομο με αναπηρία είναι ένα μη λειτουργικό
άτομο το οποίο χρήζει ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης.

1.1.2. Ιστορική εξέλιξη του Κοινωνικού Μοντέλου
Το ιατρικό-ατομικό μοντέλο κυριάρχησε έως τη δεκαετία του 1960 που εμφανίστηκε
το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας. Το κοινωνικό μοντέλο της
αναπηρίας, σε αντίθεση με το ιατρικό-ατομικό μοντέλο, αντιλαμβάνεται την
αναπηρία όχι ως χαρακτηριστικό του ατόμου, αλλά ως αποτέλεσμα της σχέσης του
ατόμου με το περιβάλλον του. Η αναπηρία δηλαδή, δεν οφείλεται σε ατομικά
χαρακτηριστικά, αλλά σε παράγοντες που συγκροτούν το γενικότερο πλαίσιο
διαβίωσης, όπως σε παράγοντες που χαρακτηρίζουν το δομημένο περιβάλλον, τον
εξοπλισμό, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, τους Νόμους, τους θεσμούς, τις
πεποιθήσεις κ.α. Η αναπηρία είναι μια «κοινωνική κατασκευή» (Χατζηπέτρου, 2014).
Η αναπηρία είναι μια σύνθετη ομάδα συνθηκών, πολλές από τις οποίες
δημιουργούνται από το κοινωνικό περιβάλλον, (ICF, 2002)4.
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την προσέγγιση, η έμφαση μετατοπίζεται από το
άτομο στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον και
συνακόλουθα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ δεν θεωρούνται αποτέλεσμα
των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών, αλλά συνέπεια αδυναμίας της
κοινωνίας να λάβει υπ’ όψη και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες
των ατόμων αυτών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το δομημένο περιβάλλον, οι θεσμοί,
οι Νόμοι, αλλά και η συμπεριφορά ορισμένων πολιτών, εμποδίζουν ή δεν βοηθούν τα
ΑμεΑ να λειτουργήσουν ισότιμα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Με αυτόν
4

Το ICF παρέχει μια περιγραφή των καταστάσεων όσον αφορά την ανθρώπινη λειτουργικότητα και
τους περιορισμούς της και χρησιμεύει ως το πλαίσιο που μπορεί να οργανώσει αυτές τις πληροφορίες.
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τον τρόπο, τα ΑμεΑ έρχονται αντιμέτωπα με κοινωνικούς φραγμούς και τα
προβλήματα που δημιουργούνται, δεν εκλαμβάνονται πλέον μόνο ως ατομικά
προβλήματα, αλλά κυρίως ως προβλήματα σχέσεων ανάμεσα στα ΑμεΑ και το
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, αλλά και για το λόγο αυτό, η ευθύνη για την ύπαρξη των
προβλημάτων και των εμποδίων, πρέπει να αναζητηθεί και στην καταλληλότητα του
περιβάλλοντος (δομημένου, θεσμικού κ.λπ.) έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των ΑμεΑ. Λογική συνέπεια των ανωτέρω είναι να δημιουργηθούν πολιτικές
αντιμετώπισης της αναπηρίας με μέτρα που αφορούν, τόσο την προσαρμογή του
ατόμου στο περιβάλλον, όσο και την ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων αυτών.
H διαχείριση του προβλήματος απαιτεί την κοινωνική-συλλογική δράση και είναι
ευθύνη όλων των μελών της κοινωνίας να προβούν στις απαραίτητες περιβαλλοντικές
τροποποιήσεις για την πλήρη συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλους τους τομείς της
κοινωνικής ζωής. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ιδεολογικό, το οποίο
απαιτεί την κοινωνική αλλαγή, η οποία στο πολιτικό επίπεδο ανάγεται σε θέμα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία ανάγεται σε
πολιτικό ζήτημα. (ICF, 2002).
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι τα προβλήματα που συνοδεύουν την
αναπηρία είναι συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις
ανάγκες των ΑμεΑ και όχι των λειτουργικών περιορισμών που αυτή δημιουργεί,
δίνοντας παράλληλα έμφαση στη «διαφορά», στις «εύλογες προσαρμογές», στον
«καθολικό σχεδιασμό» («Design for All»), «στα δικαιώματα» (Ε.Σ.Α.με.Α.,2005α).
Ο Π.Ο.Υ. υιοθέτησε το 2001 ένα νέο σύστημα ταξινόμησης (International
Classification of Functioning, Disability and Health), στο οποίο συμπεριέλαβε και την
παράμετρο της “λειτουργικότητας” (Functioning). Με τον όρο “λειτουργικότητα”
περιγράφεται η δυνατότητα του ατόμου να εκτελεί τις καθημερινές ανθρώπινες
ενέργειες. Επίσης, γίνεται αναφορά στον όρο “συμμετοχή” (participation), στη
συμμετοχή δηλαδή του ανθρώπου σε καταστάσεις της ζωής, όπως και στον όρο
“δραστηριότητα” (activity) δηλαδή στην εκτέλεση από τον άνθρωπο μιας ενέργειας ή
μιας αποστολής. Σύμφωνα με αυτό το νέο σύστημα ταξινόμησης της αναπηρίας, η
αναπηρία προσδιορίζεται ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, που οφείλεται στην
αλληλεπίδραση του ατόμου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και κινείται.
Αξιοσημείωτη είναι η άποψη των Dewsbury και συνεργάτες (2004), όπου η
λειτουργικότητα του ανθρώπου επηρεάζεται από το περιβάλλον, τόσο από το φυσικό
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όσο και από το κοινωνικό, το οποίο μπορεί να τον διευκολύνει ή να τον εμποδίζει
στις δραστηριότητές του και τη συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Φαίνεται δηλαδή, ότι το νέο σύστημα ταξινόμησης της αναπηρίας βασίζεται στο
κοινωνικό μοντέλο, το οποίο και επηρεάζει την εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας
απέναντι στα ΑμεΑ. Επίσης, σε μια προγενέστερη μελέτη του, ο Δημητρόπουλος
(1995), αναφέρεται στη συσχέτιση μεταξύ του ΑμεΑ και του περιβάλλοντος στο
οποίο διαβιεί. Πιο αναλυτικά αναφέρει πως «το άτομο με αναπηρία, λόγω της
κατάστασης των σωματικών ή ψυχικών του χαρακτηριστικών, δεν είναι σε θέση να
συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες όπως τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, ούτε
και να απολαμβάνει τα προσφερόμενα κοινωνικά αγαθά» (Αναφέρεται στο ΖώνιουΣιδέρη 1998). Η τοποθέτηση αυτή, δηλώνει την περιθωριοποίηση του ατόμου από τα
κοινωνικά αγαθά εξαιτίας ενός μη προσβάσιμου και μη δομημένου περιβάλλοντος.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη των Βarnes και Μercer (2004) οι οποίοι
υποστήριξαν ότι ενώ το κοινωνικό μοντέλο αρχικά εστίασε στα άτομα που είχαν
σωματικές βλάβες, αργότερα επεκτάθηκε έχοντας ως στόχο να συμπεριλάβει τα
άτομα με διανοητικές και αισθητηριακές βλάβες. Βασική θέση για το κοινωνικό
μοντέλο της αναπηρίας, ήταν η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους τα υλικά και
πολιτιστικά στοιχεία έχουν θετικά αποτελέσματα για τα ΑμεΑ. Επίσης, τονίζουν ότι
όταν η αναπηρία ερμηνευόταν ως ένα ατομικό πρόβλημα και ατομική βλάβη, αυτό
παρερμηνευόταν ως κοινωνικοπολιτικό ζήτημα. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι
«Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία δεν προκύπτει από τους
περιορισμούς που προκαλούνται από τη χρόνια ασθένεια, τη βλάβη ή τον
τραυματισμό, αλλά από τη διαδικασία αξιολόγησης και ταξινόμησης τέτοιων
θεμάτων από την ευρύτερη κοινωνία. Η αναπηρία είναι το προϊόν των πρακτικών που
επιδιώκουν να αποκλείσουν τα άτομα με βλάβες που θεωρούνται αποκλίνοντα από
τους κανόνες που επικρατούν σχετικά με το αρτιμελές και το φυσιολογικό».
Ακόμα, σύμφωνα με τον Watson (2004), κατά το κοινωνικό μοντέλο, τα ΑμεΑ
δεν αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές τους εξαιτίας του καταπιεστικού αντίκτυπου
μιας μη ανάπηρης κοινωνίας, η οποία λειτουργεί με τους όρους του καπιταλισμού,
όπου μια ισχυρή ηγεμονεύουσα τάξη κυριαρχεί, μεταξύ άλλων και επί των ανίσχυρων
αναπήρων. Έτσι, η ευθύνη της αλλαγής τοποθετείται μάλλον, περισσότερο στην
κοινωνία παρά στα ΑμεΑ. Τα άτομα αυτά, παύουν να αποτελούν το αντικείμενο της
επέμβασης και επαναπροσδιορίζονται ως υποκείμενα στη δική τους ζωή.
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Αξιοσημείωτη είναι και η πρόσφατη άποψη του Mitra (2006) ότι στο κοινωνικό
μοντέλο της αναπηρίας, παύει να ενοχοποιείται το ίδιο το άτομο και η ευθύνη
αναζητείται στην κοινωνία, εφόσον η αναπηρία θεωρείται πλέον κοινωνική
κατασκευή. Η άποψη αυτή, έρχεται να αντικρούσει το ιατρικό μοντέλο που
υποστηρίζει ότι η αναπηρία είναι ένα ατομικό πρόβλημα-χαρακτηριστικό.

1.1.3. Η εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία και οι Διεθνείς
Οργανισμοί

Έχουν περάσει σχεδόν τριάντα χρόνια από την καθιέρωση νομοθετικών ρυθμίσεων
στη χώρα μας, που επιτρέπουν τη φοίτηση μαθητών με αναπηρία στα Γενικά Σχολεία.
Παρ’ όλα αυτά, ο θεσμός της από κοινού εκπαίδευσης μαθητών, με και δίχως ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα πολλαπλά προβλήματα και
εμπόδια. Φαίνεται ότι οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σχετικά με την
αναπηρία δεν έχουν τη βάση ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και τα ΑμεΑ να
ζουν όπως κάθε συμπολίτης τους. Επιβάλλεται επομένως, ο επαναπροσδιορισμός της
αναπηρίας. Ο πιο άμεσος τρόπος, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι η εστίαση
στην εκπαίδευση, καθώς αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο κοινωνικοποίησης που
μπορεί να συμβάλλει στην ανατροπή των κοινωνικών δεδομένων. Παράλληλα μπορεί
να συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης και μιας νέας κουλτούρας για την
αναπηρία.
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια νέα προσέγγιση αναφορικά με το ζήτημα
της Ειδικής Αγωγής, διότι το νομικό πλαίσιο έχει εκσυγχρονιστεί και έχει εδραιωθεί η
άποψη για μια κοινωνία ίση για όλους, μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις έτσι ώστε οι
μαθητές ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή τις ανάγκες τους, να
έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης. Διεθνείς Οργανισμοί όπως η UNESCO5 κι άλλες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), έχουν δεσμευτεί για μια ολιστική και
5

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945.
Επιδίωξη αυτού του εξειδικευμένου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι μόνον η οικοδόμηση
σχολείων σε κατεστραμμένες χώρες ή η δημοσίευση επιστημονικών επιτευγμάτων. Η Εκπαίδευση, οι
Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες, ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία είναι οχήματα για έναν πολύ πιο
φιλόδοξο στόχο: την εγκαθίδρυση της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων. Η UNESCO συνεργάζεται με
τις κυβερνήσεις και ένα ευρύ φάσμα εταίρων για να κάνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο
αποτελεσματικά μέσα από την αλλαγή πολιτικής.
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ανθρωποκεντρική θεώρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, την
υλοποίηση του δικαιώματος όλων στην εκπαίδευση και την πεποίθηση ότι η
εκπαίδευση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανθρώπινη, κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη. Ο Oργανισμός, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ισότιμης
πρόσβασης που σχετίζεται με την ποιότητα εκπαίδευσης που αναπτύσσει τις γνώσεις
και τις ικανότητες σε τομείς όπως η παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και την αειφόρο
ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, την υγεία, καθώς
και τεχνική και επαγγελματική ανάπτυξη δεξιοτήτων (UNESCO).
Κομβικό σημείο για την αναθεώρηση των προηγούμενων πρακτικών, είναι η
συνδιάσκεψη που διοργανώθηκε το 1994 από την Ισπανική Κυβέρνηση σε
συνεργασία με την UNESCO, όπου συζητήθηκε η αρχή της εκπαίδευσης για όλους
και μελετήθηκαν οι βασικές αλλαγές που απαιτούνται για την προώθηση μιας
εκπαίδευσης που θα στηρίζεται στην αρχή της ισοτιμίας και στην παροχή ίσων
εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλα τα παιδιά. Ο όρος «Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες (ΑμΕΕΑ)» υιοθετήθηκε στη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994) από την
Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες»6 και αναφέρεται «σε όλα εκείνα τα παιδιά και τους νέους των οποίων οι
ανάγκες προέρχονται είτε από ειδικές ανάγκες είτε από δυσκολίες μάθησης, τα οποία
θα πρέπει να φοιτούν στα Γενικά Σχολεία και να λαμβάνουν οποιαδήποτε
επιπρόσθετη υποστήριξη έχουν ανάγκη, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική
εκπαίδευση για αυτά» (Ευσταθίου, 2010)
Στην έκθεση της UNESCO (1998) ο όρος «σχολική ένταξη» σημαίνει
διαφορετικά πράγματα σε διάφορα συστήματα και καταλήγει πως πρέπει να
αντικρίζεται μέσα στα πλαίσια της αλλαγής που επιτελείται στο σχολείο, το οποίο
έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει ποικιλία
ευκαιριών με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, μέσα σε ανάλογο
πρόγραμμα. Σε άλλο σημείο της έκθεσής της, η UNESCO (1988) επισημαίνει πως
«πολύ λίγες χώρες πείθουν με συγκεκριμένη μαρτυρία πως αντικρίζουν τη σχολική
ένταξη ως θέμα μεταρρύθμισης του συνηθισμένου σχολείου» (Ευσταθίου, 2010).

6

Παγκόσμια Διάσκεψη που διοργάνωσε η UNESCO και η Κυβέρνηση της Ισπανίας.
Πραγματοποιήθηκε στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας, από τις 7 Ιουνίου έως 10 Ιουνίου 1994. Με τη
Διακήρυξη Σαλαμάνκα καθορίστηκε το «Πλαίσιο Δράσης για την εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες» με σκοπό να δώσει στοιχεία πολιτικής και άξονες δράσης στις κυβερνήσεις,
τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές υπηρεσίες πρόνοιας, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς κι
άλλα σωματεία για την εκπαίδευση των ΑμεΑ στα Γενικά Σχολεία.
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Παράλληλα, είναι εμφανής ο ρόλος και το έργο των Μ.Κ.Ο. και στην Ελλάδα.
Η Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ανάπτυξης της Ποιότητας Ζωής
των Εμποδιζόμενων Ατόμων «Δρω»7 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Μάιο 2006. Η «Δρω»
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και οργανώνει ομαδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, στο τρίπτυχο: Πολιτισμός-ΕκπαίδευσηΕνημέρωση, σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ατομικό
επίπεδο, η εταιρία δέχεται αιτήματα από ΑμεΑ και παρεμβαίνει αναζητώντας λύσεις
και παρέχοντας πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, συνεργάζεται και
υποστηρίζει κάθε άτομο του συγγενικού, επαγγελματικού ή ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντος των ΑμεΑ, για την προώθηση των σκοπών της.
Αργότερα, το 2009 ιδρύθηκε στην Πάτρα το «Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ»8,
λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και με
δεδομένη την δυνατότητα που παρέχεται στην εποχή μας για διαρκή εκπαίδευση,
κατάρτιση και βελτίωση, σκοπεύει στην δημιουργία και αξιοποίηση προγραμμάτων
και πρωτοβουλιών φροντίδας αλλά και δημιουργικής απασχόλησης και προσφοράς
για τις ομάδες αυτές (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας κ.α.).
Στις περισσότερες χώρες, κυριαρχεί η πολιτική και επιστημονική αντίληψη που
υποστηρίζει την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός «Σχολείου για όλους» (Σούλης,
2002:48). Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται αυτόματα κάθε είδους ρατσιστική στάση
απέναντι στα άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή δυσκολίες και παράγονται ίσες
ευκαιρίες για όλους στον τομέα της εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα σπουδών. Το
Σχολείο για όλους μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία της κοινωνικής ένταξης και
των ΑμεΑ, συμβάλλοντας έτσι στην εξαφάνιση κοινωνικού αποκλεισμού και
περιθωριοποίησης. Η εκπαίδευση και η ένταξη των ΑμεΑ, αποτελούν ένα από τα
βασικότερα

ζητήματα

στην

ελληνική

κοινωνία

που

χρήζουν

πολιτικής

προτεραιότητας.

7

Αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ανάπτυξης της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων
Ατόμων http://www.mko-dro.gr.
8
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & Ατόμων με ΑναπηρίαΦΡΟΝΤΙΖΩ. http://www.frodizo.gr
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1.2. Ιστορική αναδρομή για την εκπαίδευση των ΑμεΑ στην Ελλάδα
Από τις αρχές του 20ου αι. και συγκεκριμένα από το 1906 έως το 1950 άρχισαν να
γίνονται στην Ελλάδα διάφορες ενέργειες για την εκπαίδευση των ΑμεΑ. Οι
ενέργειες αυτές αφορούσαν κατά κανόνα την ίδρυση διαφόρων ιδρυμάτων για την
προστασία των ΑμεΑ και τη θέσπιση προνοιακής πολιτικής. Η πρώτη προσπάθεια
εκπαίδευσης, προστασίας και περίθαλψής τους, έγινε το 1906 όταν ιδρύθηκε στην
Αθήνα, η Φιλανθρωπική Εταιρεία με την επωνυμία «Οίκος Τυφλών» η οποία
φιλοξενούσε τυφλά παιδιά ηλικίας 7 έως 18 ετών. Ένα χρόνο αργότερα, προτάθηκε
από τον Χαράλαμπο Σπηλιόπουλο9 η δημιουργία ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος, με
σκοπό την περίθαλψη και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής, το οποίο άρχισε
τη λειτουργία του τριάντα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα το 1937. Τη χρονιά αυτή,
με πρωτοβουλία ορισμένων ατόμων και με τη συνεργασία του Ιδρύματος «Εγγύς
Ανατολής», ιδρύθηκε η «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης
Αναπήρων Παιδιών» (ΕΛΕΠΑΑΠ), η οποία συνέβαλε στη λειτουργία του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος το «Ειδικόν Σχολείον Αναπήρων παιδιών» για παιδιά με
κινητικά προβλήματα. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, με βάση το Ν. 453/1937 ιδρύεται
το «Ειδικόν Σχολείον Ανωμάλων και Καθυστερημένων Παιδιών». Ο Νόμος αυτός, με
Υπουργό Παιδείας, τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο επί Κυβερνήσεως Ιωάννη
Μεταξά10, προσδιορίζει την έννοια του νοητικά καθυστερημένου παιδιού και
θεσμοθετεί την ίδρυση του πρώτου Ειδικού Σχολείου στην Αθήνα, ύστερα από
πιέσεις της Ρόζας Ιμβριώτη11. Το Ειδικό αυτό Σχολείο μετονομάστηκε αργότερα με
το Ν. 1049/1938 σε «Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών» και αποτέλεσε την αφετηρία
της θεσμοθετημένης Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Σούλης, 2013).

9

Το 1907, ο Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος, διαπίστωσε την παντελή έλλειψη στην Ελλάδα Σχολής για
την εκπαίδευση των κωφών και ίδρυσε ίδιον Νομικό Πρόσωπο με τον τίτλο «Οίκος Χαραλάμπους και
Ελένης Σπηλιοπούλου», που σκοπό είχε την εκπαίδευση των κωφών παιδιών
http://www.idrimakofon.gr/?p=240.
10
Η Κυβέρνηση Μεταξά 1936 ορίστηκε με το διορισμό του (ήδη αντιπροέδρου της κυβέρνησης), στη
θέση του πρωθυπουργού από τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄ στις 13 Απριλίου 1936 μετά τον θάνατο του
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Δεμερτζή και διαδέχθηκε την Κυβέρνηση Δεμερτζή. Στις 4 Αυγούστου
1936 ο Ιωάννης Μεταξάς εγκαθίδρυσε δικτατορία (το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου) και κυβέρνησε
μέχρι το θάνατό του στις 29 Ιανουαρίου 1941. Βλ. βιβλιογραφία: Χαρίση, Α. (2013). Η Ρόζα Ιμβριώτη
στο Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών (1937-1940). Αθήνα: Επίκεντρο Α.Ε.
11
Η Ρόζα Ιμβριώτη ήταν Ελληνίδα παιδαγωγός, πρωτοπόρος της ειδικής εκπαίδευσης και έντονη
κοινωνική και πολιτική δράση. Βλ. βιβλιογραφία: Χαρίση, Α. (2013). Η Ρόζα Ιμβριώτη στο Πρότυπο
Ειδικό Σχολείο Αθηνών (1937-1940). Αθήνα: Επίκεντρο Α.Ε.
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Η περίοδος αυτή του «ιδρυματικού χαρακτήρα», διήρκησε ως τα μέσα του
20ουαι. επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι τα άτομα αυτά χρήζουν Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης στο Ειδικό Σχολείο. Η εκπαιδευτική αυτή αντίληψη που επηρέασε σε
μεγάλο βαθμό και τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, άλλαξαν στα τέλη της
δεκαετίας του 1950 με την υιοθέτηση της «ομαλοποίησης», την άποψη δηλαδή ότι τα
παιδιά με ιδιαιτερότητες πρέπει να μεταβαίνουν σε Γενικό Σχολείο μαζί με τους
συνομηλίκους τους και να ενσωματώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
(Τζουριάδου, 1995).
Επίσης, από αυτή την περίοδο αρχίζουν να ρυθμίζονται ζητήματα ειδικών
κατηγοριών ΑμεΑ όπως των τυφλών. Ειδικότερα, το 1951, ρυθμίστηκε το
εννοιολογικό περιεχόμενο της τύφλωσης, καθώς θεσπίστηκε η δημιουργία ενός
γενικού μητρώου τυφλών στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η υποχρεωτική
φοίτηση των τυφλών παιδιών σε Ειδικά Σχολεία και η παροχή οικονομικής ενίσχυσης
προς αυτά. Με τον ίδιο Νόμο το «Συμβούλιο προστασίας τυφλών» εντασσόταν στο
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998).
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως τη μεταπολίτευση (1974), η Ειδική
Εκπαίδευση σηματοδοτείται από τη μετεξέλιξη των αντιλήψεων απέναντι στα ΑμεΑ.
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον ιδιωτών, καθώς με δική τους
πρωτοβουλία επηρεάζεται σημαντικά η θέσπιση νομοσχεδίων για τα άτομα με
νοητική αναπηρία και τα άτομα που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές (Σούλης,
2013). Είναι φανερό ότι κατά την περίοδο 1950-1970 δραστηριοποιείται περισσότερο
η ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ η πολιτεία καθυστερεί στην κίνηση για συστηματική
εκπαίδευση ΑμεΑ.
Επίσης, ο ρόλος των ιδιωτών επηρέασε σημαντικά την θέσπιση νομοσχεδίων που
αναγνώριζαν τα ιδιωτικά Ειδικά Σχολεία ως ισότιμα προς τα αντίστοιχα δημόσια.
Συγκεκριμένα, η αρχή που διέπει τις νομοθετικές ρυθμίσεις του επίσημου ελληνικού
κράτους και τη στάση των ιδιωτών, είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων,
ανεξαρτήτως της φυσικής ή νοητικής τους κατάστασης (Στασινός, 1991).
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Άννας Ποταμιάνου12, η οποία το 1956
ίδρυσε τον «Τομέα Ψυχικής Υγιεινής», ο οποίος το 1964, μετεξελίχθηκε σε «Κέντρον
12

Η Άννα Ποταμιάνου ήταν διδάκτωρ της Φιλοσοφίας και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου
Ψυχολόγων. Το κλινικό και θεωρητικό έργο της κάλυπτε πολλούς τομείς της ψυχανάλυσης με
ιδιαίτερη αιχμή στα θέματα των οριακών και των ψυχοσωματικών οργανώσεων, του τραύματος, των
ταυτίσεων και της αισθητικής. Υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (19982002) και πολλών ελληνικών και ξένων Εταιρειών. Έχει εκδώσει 8 βιβλία, 3 μονογραφίες και
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Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών». Το ελληνικό κράτος με τη σειρά του οδηγήθηκε το
1956 στην ίδρυση του «Ειδικού σχολείου Κωφαλάλων Αρρένων Πατρών», του
«Ειδικού σχολείου Κωφαλάλων θηλέων Πατρών». Στη συνέχεια, το 1958 ιδρύθηκε
το «Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων Θεσσαλονίκης», και το 1962 το «Ειδικό
σχολείο Κωφαλάλων Σερρών» και το «Σχολείο Κωφαλάλων Βόλου». Παράλληλα
ιδρύθηκαν και δύο σχολεία για ενήλικες κωφούς, «το Νυχτερινόν Σχολείον Αθηνών»
και το «Νυχτερινόν Σχολείον Πατρών» (Στασινός, 1991:136-138). Ειδικότερα, το
1960-1970 στην Ελλάδα, δε σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στο ζήτημα της
Ειδικής Εκπαίδευσης. Επίσης, δεν σημειώνεται δημόσια συζήτηση για ένταξη των
παιδιών-μαθητών με αναπηρία σε δημόσια σχολεία. Μέχρι στιγμής, τα φιλανθρωπικά
και προνοιακά ιδρύματα και σχολεία, είναι τα μόνα που ‘’περιθάλπτουν’’ τα παιδιά
με Ειδικές Ανάγκες και όπως φαίνεται κυριαρχεί το ιατρικό μοντέλο σε κοινωνικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο. Σταδιακά αρχίζουν να δημιουργούνται οργανώσεις αναπήρων
και γονέων, οι οποίες αρχίζουν με σταθερά βήματα να αποκτούν αυτόνομη ύπαρξη
και φωνή (Καϊσέρογλου, 2010) και μετασχηματίζονται ομάδες πίεσης με πολιτική
παρέμβαση στα θέματα των ΑμεΑ.
Σταδιακά, αυτές οι οργανώσεις θα αναλάβουν πρωτοβουλία για την ίδρυση
ειδικών εκπαιδευτηρίων. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1962, η «Ένωσις Γονέων και
Κηδεμόνων Απροσαρμόστων Παίδων» και το «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής»
οργάνωσαν στο Χαλάνδρι Αττικής το Κέντρον Θεραπευτικής Παιδαγωγικής «Το
Στουπάθειον». Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 1964 λειτούργησε στην περιοχή Ίλιον
Αττικής, το Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων «Η Θεοτόκος». Το 1971
ιδρύθηκε στο Μαρούσι Αττικής το «Σικιριαρίδειον Ίδρυμα Απροσάρμοστων
Παίδων», με σκοπό την εκπαίδευση και υποστήριξη παιδιών με νοητική αναπηρία.
Στο ίδρυμα αυτό, εκτός της βασικής εκπαίδευσης παρεχόταν προ-επαγγελματική και
επαγγελματική εκπαίδευση. Η επιθυμία των ιδιωτών, για την προστασία και τη
στήριξη των ατόμων νοητική αναπηρία ευαισθητοποίησε και έκανε σύμμαχο το
κράτος, το οποίο ίδρυσε το 1972 δεκαοχτώ (18) ανάλογα δημόσια Δημοτικά Σχολεία
σε διάφορες περιφέρειες της χώρας και τον Ιούλιο του 1973, ιδρύθηκαν επιπλέον
είκοσι (20) Σχολεία (Σούλης, 2013).
συνεργάσθηκε στην έκδοση 17 συλλογικών Εταιρείας, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως. Βλ. (ενδεικτικά): 1) Ποταμιάνου, Α. (1999). Διαδικασίες
επανάληψης και προσφορές του εγώ. Εκδόσεις: Κέδρος. 2) Ποταμιάνου, Α. (2008). Το εναντίον εαυτού.
Εκδόσεις: Μετά. 3) Ποταμιάνου, Α. (2012). Λόγος και πράξη στην ψυχανάλυση. Εκδόσεις: Ίκαρος.
http://www.biblionet.gr/author/8110/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%
CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85.

29

Το 1974 και στη δεκαετία του ‘80 οι συνθήκες για τον κλάδο της Ειδικής Αγωγής
βελτιώνονται. Αυξάνονται οι Σύλλογοι Γονέων, το Μαράσλειο Διδασκαλείο
εκπαιδεύει δασκάλους και νηπιαγωγούς της Ειδικής Αγωγής και η κοινή γνώμη
αρχίζει σταδιακά να ευαισθητοποιείται. Επίσης, το 1974 υλοποιείται το πρώτο σχέδιο
αναλυτικού προγράμματος για Ειδικά Σχολεία και το 1975 συγκροτείται η Επιτροπή
Μελέτης και Προγραμματισμού στο ΥΠΕΠΘ όπου ενδεικτικά ελήφθησαν τα εξής
μέτρα: η Ειδική Μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών επεκτάθηκε από μονοετή σε
διετή, αναβαθμίστηκε το γραφείο της Ειδικής Αγωγής σε Τμήμα Ειδικής Αγωγής και
τέλος έγινε αποδεκτός ο θεσμός του Ειδικού Επιθεωρητή (Στασινός, 1991).
Στο σημείο αυτό, ο Χρυσικόπουλος (1976:65) παρατηρεί ότι στο Ν. 309/1976
πέρα από τη σύσταση των δύο θέσεων Επιθεωρητών Ειδικών Σχολείων, δεν γίνεται
καμία αναφορά για τις αρμοδιότητές τους, αν και αναφέρεται μελλοντική ρύθμιση
του θέματος τους με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) που προτάσσει το Υπουργείο
Παιδείας. Επίσης, επισημαίνει ότι μετά

την πτώση της δικτατορίας των

συνταγματαρχών (τον Ιούλιο του 1974), αρχίζει να διαφαίνεται η δραστηριοποίηση
του κρατικού μηχανισμού στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς σηματοδοτείται θεσμικά
η προσπάθεια νομιμοποίησης του δικαιώματος των ΑμεΑ, τόσο στον εκπαιδευτικό
τομέα, όσο και στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.
Στη συνέχεια, το 1975, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως
Αναπήρων (ΕΛΕΠΑΑΠ), επεκτείνοντας τη δράση της, λειτουργεί στην Αθήνα
6/θέσιο δημοτικό ειδικό Σχολείο και το 1980 ειδικό Γυμνάσιο για παιδιά με κινητικά
προβλήματα. Το 1979 ιδρύθηκε στην Αθήνα το «Κέντρον Εκπαιδεύσεως και
Αποκαταστάσεως Τυφλών».
Επίσης, το 1983 ιδρύθηκε στην Καλλιθέα Αττικής «Σχολή Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με σκοπό την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης
εφήβων με μέτρια νοητική αναπηρία. Παρόμοια δραστηριότητα αναπτύσσει και η
λειτουργούσα στη Νέα Μάκρη Αττικής Ειδική Επαγγελματική Σχολή του Ιδρύματος
για το Παιδί «Η Παμμακάριστος». Αποτελεί όμως βασικό μειονέκτημα της
γενικότερης λειτουργίας των προαναφερόμενων Σχολών η αδυναμία τους να
εντάσσουν άμεσα τους αποφοίτους τους στην παραγωγική διαδικασία (Σούλης,
2013).
Στη δεκαετία του ‘70 λοιπόν, αρχίζει να γίνεται εμφανής ο εκδημοκρατισμός της
χώρας, με το κράτος να ενεργοποιείται περισσότερο στα ζητήματα Ειδικής Αγωγής.
Μεταβαίνοντας στη δεκαετία του ’80, η πολιτεία ακολουθεί μια πολιτική αλλαγών
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στο σύστημα της εκπαίδευσης. Έτσι, φαίνεται ότι αρχίζει να γίνεται εντονότερη και
πιο μεθοδευμένη η επιστημονική προσέγγιση της Ειδικής Αγωγής με έμφαση και
στην επαγγελματική εκπαίδευσή τους. Αρχίζει επίσης, να αναπτύσσεται συστηματικά
ο χώρος της Ειδικής Εκπαίδευσης με την συγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων
Ειδικής Αγωγής με την ψήφιση του Ν. 1143/8113 ο οποίος εγκαινιάζει μια σειρά
νομοθετικών ρυθμίσεων της Ειδικής Αγωγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο
Νόμος αυτός είναι ο πρώτος Νόμος για την Ειδική Αγωγή όπου αξιοποιούνται
απόψεις και προβληματισμοί που είχαν διατυπωθεί στο 1975 (Λαμπροπούλου &
Παντελιάδου, 2016). To Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει συστηματικά πλέον την
ευθύνη της εκπαίδευσης των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και παρ’ όλο που υπάρχει
ένα διευρυμένο σχέδιο για Ειδικά Σχολεία, Ειδικές Τάξεις και Ειδικά Ιδρύματα δεν
γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα εκπαιδευτικών πρακτικών για την ένταξη των
ΑμεΑ. Με αφορμή αυτόν τον Νόμο, θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς ότι αρχίζει
να εξαλείφεται σιγά-σιγά η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός των ατόμων με
αναπηρία καθώς, γίνονται προσπάθειες κοινωνικής αποδοχής και ένταξής τους
(integration).
Έτσι σταδιακά, παρατηρείται ότι έχει γίνει ουσιαστική πλέον ενεργοποίηση του
κράτους απέναντι στα ΑμεΑ με τη λήψη μέτρων που είχαν ως στόχο την παροχή ίσων
ευκαιριών εκπαίδευσης και την κοινωνική-σχολική ένταξή τους. Επομένως, στην
περίοδο μετά τη μεταπολίτευση έγινε προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα
κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από τη σωματική, διανοητική ή ψυχική κατάσταση που
αυτό φέρει, έτσι ώστε να δομηθεί μια κοινωνία ισότιμη για όλους (Σούλης, 2013).
Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση παιδιών στις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης.
Η αύξηση στις δομές αυτές, δεν αφορούσε μόνο παιδιά με σοβαρές αναπηρίες αλλά
κυρίως μαθητές με ήπιες μορφές δυσκολιών όπως για παράδειγμα μαθησιακές
δυσκολίες, ελαφρά νοητική αναπηρία κ.α. οι οποίοι φοιτούσαν μέχρι πρότινος τη
«Γενική» Τάξη. Η τακτική αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό αναφορικά με το
εάν η λειτουργία των Ειδικών τάξεων οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη
περιθωριοποίηση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Με αφορμή αυτή
τη συζήτηση, εμφανίστηκε και ο όρος «συνεκπαίδευση» (inclusion) τη δεκαετία του
1990 (Vislie, 2003). Επίσης, παρατηρούμε ότι είναι μια μεταβατική περίοδος διότι
13

Ν. 1143/ 27-3-1981_31-3-1981/ «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως,
απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης, των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων
τινών εκπαιδευτικών διατάξεων», ΦΕΚ 80 A΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Ν.Δ. (19801985) με Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Αθανάσιο Ταλιαδούρο.
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δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τηρείται η υποχρεωτική φοίτηση για τα παιδιά
ηλικίας 6-17 ετών. Ο στόχος για την Ειδική Αγωγή, δεν είναι ούτε η διαιώνιση του
σχολικού διαχωρισμού, ούτε η συνεκπαίδευση. Ο στόχος όπως αποδίδεται και σε
νομοθετικά κείμενα, είναι η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, η ισότιμη
συμμετοχή και η ανεξαρτησία στην οικονομική και κοινωνική ζωή (Παντελιάδου &
Αργυρόπουλος, 2011).

1.3.

Αναλυτικές θεσμικές ρυθμίσεις στην εκπαίδευση των ΑμεΑ

Οι κοινωνικο-πολιτικές πιέσεις, εξαιτίας των ανύπαρκτων υποδομών εκπαίδευσης
των ΑμεΑ και των κακών συνθηκών λειτουργίας που υπήρχαν στα ελάχιστα Ειδικά
Σχολεία οδήγησαν τον Υπουργό Παιδείας Αθανάσιο Ταλιαδούρο14, να καταθέσει το
1981 στη Βουλή των Ελλήνων, νομοσχέδιο που αφορούσε αποκλειστικά θέματα
«Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και
κοινωνικής μερίμνης, των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων». Η ψήφιση
στη Βουλή του νέου Ν. 1143/1981, υπό την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
(Ν.Δ.) με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή, αποτελεί το πρώτο
ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο με έμφαση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Με το Νόμο αυτό προσδιορίζεται η έννοια «αποκλίνοντα άτομα», ορίζεται
υποχρεωτική η φοίτηση των μαθητών 6-17 ετών και μεταβιβάζεται στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ευθύνη της εκπαίδευσης των ΑμεΑ. Το
αρνητικό σημείο όμως του Νόμου αυτού, που επέφερε και αντιδράσεις ήταν ότι
συνέβαλλε στο διαχωρισμό των «αποκλινόντων» από τα «φυσιολογικά» παιδιά και
στην απομόνωση των πρώτων μέσα στο Γενικό Σχολείο (Ζωνίου-Σιδέρη, 1998). Πιο
αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 «αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού άτομα
θεωρούνται κατά την έννοιαν του παρόντος πρόσωπα, τα οποία λόγω οργανικών,
ψυχικών ή κοινωνικών αιτιών, παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίας ή
διαταραχάς εις την εν γένει ψυχοσωματικήν δομήν ή εις τας επιμέρους λειτουργίας
και εις βαθμόν μη επιτρέποντα, δυσχεραίνοντα ή παρακωλύοντα σοβαρώς την υπ’
αυτών παρακολούθησιν της παρεχόμενης εις τα κανονικά άτομα γενικής ή
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, ως και την επαγγελματικήν αποκατάστασιν και την
αυτοδύναμον

κοινωνικήν

των

ένταξιν».

Ειδικότερα,

στον

Νόμο

αυτόν,

14

Ο Αθανάσιος Ταλιαδούρος διετέλεσε υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 10-5-1980 έως 2110-1981 επί Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή, τέως πρωθυπουργού της χώρας.
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προσδιορίζονται οι κατηγορίες στις οποίες εγγράφονται τα ΑμεΑ και ορίζεται ότι η
Ειδική Εκπαίδευση και η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρέχονται σε δημόσια
και ιδιωτικά Σχολεία. Ακόμα, υλοποιείται η επαγγελματική ένταξη των ατόμων
αυτών και τέλος προβλέπεται η σύσταση τεσσάρων θέσεων ειδικών επιθεωρητών
στον τομέα αυτόν.
Έτσι, στο Νόμο 1143/81, αν και ο σκοπός του ήταν να κατοχυρώσει το δικαίωμα
των ΑμεΑ για εκπαίδευση και κοινωνική-επαγγελματική ένταξη, οι περισσότερες από
τις διατάξεις, δεν ανταποκρίνονται στο γενικότερο σκοπό του (Ευσταθίου, 2010). Ο
όρος «αποκλίνοντα» άτομα, από τη φύση του είναι ένας αρνητικά φορτισμένος όρος
που γεννά ρατσιστικές τάσεις. Έπειτα, ο μαθητής με αναπηρία, όσον αφορά στην
εκπαίδευσή του, διαχωρίζεται αρχικά από την πλειοψηφούσα ομάδα των
συνομηλίκων του, οι οποίοι θα φοιτήσουν σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης και στη
συνέχεια με βάση την αναπηρία του κατατάσσεται σε μια ακόμη μικρότερη ομάδα.
Τα μέτρα που θεσπίζονται από το Νόμο στην ουσία δεν βοηθούν τα παιδιά στη
σχολική και κοινωνική μάθηση. Δεν υπάρχει ακόμα καμία αναφορά στην ένταξη στα
Γενικά Σχολεία (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2016).
Ο Μηνάς Ευσταθίου15 (1998) χαρακτηρίζει τον Ν. 1143/1981 «κλινικά νεκρό»,
γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ που θα διαδεχθεί την Κυβέρνηση Καραμανλή
όπως αναφέρει «παγώνει» την εφαρμογή του προαναφερόμενου Νόμου, αρχικά με
την έκδοση του Π.Δ. 603/198216, κι έπειτα, με τη ψήφιση του Ν. 1566/198517 ο
οποίος ουσιαστικά αντικρούει και καταργεί το Ν. 1143/1981 (Ευσταθίου, 2010).
Με τον Ν. 1566/1985 η Ειδική Αγωγή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της
Γενικής Εκπαίδευσης και έτσι υποδηλώνεται η πολιτική βούληση της τότε
Κυβέρνησης της χώρας (Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.) για την ένταξη των ΑμεΑ στα
Γενικά Σχολεία στοχεύοντας στην κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ
των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των «κανονικών παιδιών» (Ευσταθίου, 2010).

15

Ο Μήνας Ευσταθίου είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής,
Σχολικός Σύμβουλος της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Νομού Ιωαννίνων, Διευθυντής του
περιοδικού «Θέματα Ειδικής Αγωγής», μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Δείκτες της
Εκπαίδευσης» και μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Νομού
Ιωαννίνων.
16
Π.Δ. 603/24-8-1982 21-9-1982/ «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής»,
ΦΕΚ 117 Α΄. Το Π.Δ. εκδόθηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (21-10-1981 5-6-1985) με πρόεδρο της
Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
17
Ν. 1566/ 30-9-1985 30-9-1985/ «Περί δομής και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», ΦΕΚ 197 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ με
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Απόστολου Κακλαμάνη.
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Έτσι λοιπόν, ενισχύεται η πολιτική της ένταξης των ΑμεΑ στα Γενικά Σχολεία στην
Ελλάδα, όπου υιοθετήθηκε με το Νόμο αυτό και με την ίδρυση των Ειδικών Τάξεων.
Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου (2001), η οποία
υποστήριξε ότι υιοθετείται ο θεσμός της ένταξης με την ίδρυση και λειτουργία των
πρώτων Ειδικών Τάξεων μέσα στα Γενικά Σχολεία και απαλείφεται ο όρος
«αποκλίνοντα» παιδιά, καθώς αντικαθίσταται με τον όρο «άτομα με Ειδικές
Ανάγκες», και επιπλέον εισάγεται ο θεσμός του ψυχολόγου και των ειδικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως ορίζει ο Νόμος 1566/1985. Παράλληλα, όμως,
τονίζει

ότι

δεν

υπήρξε

ο

κατάλληλος

σχεδιασμός

και

ο

συστηματικός

προγραμματισμός που θα οδηγούσε στην ενημέρωση της κοινής γνώμης με στόχο την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Νόμου. Σύμφωνα με τη θέση της, το αρνητικό
σημείο της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι η έλλειψη πρόνοιας για την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης, αλλά και υλικοτεχνικών υποδομών. Πράγματι,
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα ή σεμινάρια
Ειδικής Αγωγής, θα διευκόλυναν το έργο των εκπαιδευτικών ώστε να είναι
περισσότερο ενημερωμένοι σε θέματα Ειδικής Αγωγής για να συμβάλουν πιο
αποτελεσματικά, στην καλύτερη λειτουργία της Ειδικής Αγωγής.
Πρέπει επίσης, να σημειωθεί ότι το 1985 με το νέο Νόμο, προωθείται η
κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των ΑμεΑ και οι ρατσιστικές στάσεις απέναντι
στα άτομα αυτά, διότι καθορίζονται πλέον οι στόχοι της Ειδικής Αγωγής και της
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ευσταθίου, 2010). Επίσης, θεσμοθετείται η
αρχή της σχολικής ένταξης ιδιαίτερα όταν η Ειδική Αγωγή ενσωματώνεται στο
νομικό πλαίσιο του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος και όταν εντάσσονται
σταδιακά τα ιδιωτικά Σχολεία στο δημόσιο τομέα. Η αποδοχή της αρχής της σχολικής
ένταξης ΑμεΑ, φαίνεται και από το γεγονός ότι επιμηκύνεται ο χρόνος της σχολικής
φοίτησης για τα άτομα αυτά. Ακόμα, εισάγεται στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες η
διδασκαλία των ξένων γλωσσών οδηγώντας έτσι τους μαθητές με Ειδικές Ανάγκες
στην απόκτηση γνώσεων της ιστορίας και της γλώσσας κι άλλων πολιτισμών. Η
σημαντικότητα του Νόμου αυτού έγκειται επίσης, στο γεγονός ότι, μεταβιβάζονται
στο Υπουργείο Παιδείας όλες οι αρμοδιότητες που άπτονται της εκπαίδευσης και
αποκατάστασης των ΑμεΑ. Τέλος, με τον συγκεκριμένο Νόμο προβλέπεται η ίδρυση
Πανεπιστημιακού Τμήματος λογοθεραπείας και ρυθμίζεται η εκτύπωση διδακτικών
βιβλίων για τους τυφλούς μαθητές με το σύστημα γραφής Braille.
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Σύμφωνα με τη θέσπιση αυτού του Νόμου λοιπόν το 1985, άρχισαν να γίνονται
συζητήσεις περί ένταξης των ΑμεΑ στα Γενικά Σχολεία και φαίνεται ότι το
εκπαιδευτικό σύστημα αρχίζει να γίνεται πιο θεμελιώδες και εκσυγχρονισμένο.
Παρατηρείται έτσι, μια ευαισθητοποίηση των πολιτών, των Αρχών αλλά και του
κρατικού μηχανισμού, που αποβλέπει σε μια κοινωνία δίκαιη και ισότιμη για όλους,
δίχως διακρίσεις και αναστολές (Μπουζάκης, 2011).
Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο μάλιστα από το 1984-1989, παρατηρείται μια
τεράστια συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους, ανάπτυξη των Ειδικών Τάξεων.
Οι Ειδικές Τάξεις που είχαν αναπτυχθεί με τον Ν. 1143/81, ήταν τάξεις που
φοιτούσαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής περιόδου. Οι νέες
Ειδικές Τάξεις που δημιουργήθηκαν με τον νέο Νόμο όμως, ήταν φροντιστηριακές
τάξεις και εξυπηρετούσαν βασικά μαθητές της Γενικής Εκπαίδευσης. Έτσι,
δημιουργήθηκε σύγχυση που υπάρχει ακόμα και σήμερα (Καϊσέρογλου, 2010).
Επίσης, με το Ν. 1824/1988, θεσμοθετείται η ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές
του Δημοτικού και του Γυμνασίου που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε
ορισμένα μαθήματα (Καϊσέρογλου, 2010). Την ίδια χρονιά, θεσπίζεται ακόμα ένας
Νόμος, ο Ν. 1771/1988, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται το σύστημα εισαγωγής
των ΑμεΑ στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (ΖώνιουΣιδέρη, 2000β).
Οι συνθήκες στα Ειδικά Σχολεία συνεχίζουν να είναι ιδρυματικές. Το ιατρικό
μοντέλο κυριαρχεί, γίνονται ωστόσο κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες έγκαιρης
παρέμβασης και συμβουλευτικής γονέων, ωστόσο η έλλειψη παροχών είναι μεγάλη
και η πλειοψηφία των παιδιών και των γονέων τους καταφεύγουν σε ιδιώτες
(λογοθεραπευτές κ.α.) ή στο εξωτερικό. Τέλος, δεν υπάρχουν προγράμματα για
παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2016).
Δεκαπέντε χρόνια μετά την εφαρμογή αρκετών διατάξεων του Ν. 1566/1985,
καθώς εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις του, υπό το πρίσμα των νεότερων
δεδομένων στις Επιστήμες της Αγωγής και στο πλαίσιο των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ,
ψηφίστηκε ένας άλλος σημαντικός Νόμος ο Ν. 2817/200018. Αν και δεν αναφέρεται
στην εργασία μας, έχουν μεσολαβήσει και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες
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Ν. 2817/14-3-2000_14-3-2000/ «Περί εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 78 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ με υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Γεράσιμο Αρσένη.
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ήταν λιγότερο καθοριστικές για την εξέλιξη της Ειδικής Εκπαίδευσης. Ήδη από το
1990, η Ειδική Αγωγή φαίνεται ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή έντονων διεκδικήσεων
για αλλαγές, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι
οργανώσεις των αναπήρων αποκτούν ιδιαίτερη κινητικότητα παγκοσμίως και
δικαίως, καθώς η κοινωνική αντίδραση γεννά τον κοινωνικό ρατσισμό και την
κοινωνική αδικία απέναντι σε αυτά τα άτομα και επίσης ευθύνεται για τον κοινωνικό
αποκλεισμό τους (Ευσταθίου, 2007).
Πρόκειται λοιπόν, για τον προσωπικό αγώνα των ΑμεΑ που αποσκοπεί στην
διεκδίκηση του δικαιώματος τους να είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους πολίτες
και να είναι σεβαστή αυτή η διαφορετικότητα. Οι διεκδικήσεις τους αυτές όμως,
οδηγούν στην αναζήτηση νέων αλλαγών στην Ειδική Αγωγή. Έτσι, σε αντίθεση με τις
προηγούμενες εποχές, όπου οι αλλαγές την εποχή της «παθολογίας» προέρχονταν από
τις πρωτοβουλίες ειδικών όπως γιατρών και ψυχολόγων, την «εποχή της ένταξης»
προέρχονται από εκπαιδευτικούς και κοινωνιολόγους. Παρ’ όλο που οι ειδικοί
συνεχίζουν να εμπλέκονται, οι αλλαγές καθορίζονται και από τις ομάδες πίεσης των
άμεσα ενδιαφερόμενων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωή τους και της
εκπαίδευσής τους.
Ειδικότερα στο Ν. 2817/2000, επανακαθορίζονται οι όροι της Ειδικής Αγωγής
και προσδιορίζονται στον όρο «άτομα με ειδικές ανάγκες», οι ανάγκες ως
«εκπαιδευτικές ανάγκες». Άρα είναι δόκιμος ο όρος και η συντομογραφία ΑμΕΕΑ».
Επίσης, συγκεκριμενοποιεί ότι: «Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται
τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής, εξαιτίας
σωματικών,

διανοητικών,

ψυχολογικών,

συναισθηματικών

και

κοινωνικών

ιδιαιτεροτήτων». Επίσης, ενισχύεται η αρχή της Σχολικής Ένταξης των ΑμεΑ καθώς
θεσμοθετούνται τα «Τμήματα Ένταξης», τα οποία λειτουργούν στα «Γενικά»
σχολεία. Υπάρχει δηλαδή η θεσμοθέτηση της Ένταξης.
Η εκπαίδευση του κράτους εξακολουθεί να είναι δωρεάν και καθορίζεται ο τύπος
των αυτοτελών Σχολείων Ειδικής Αγωγής, στα οποία φοιτούν πλέον μόνο οι μαθητές
με σοβαρές δυσκολίες. Το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζεται ως ο αποκλειστικός
φορέας για την Ειδική Αγωγή των ΑμεΑ. Την ίδια περίοδο, ιδρύεται Τμήμα Ειδικής
Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με κύριο έργο εκτός των άλλων:
α) Την επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της Ειδικής
Αγωγής και την υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ειδική Αγωγή,
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β) Τον σχεδιασμό και την υποστήριξη ανάπτυξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης
και προσωπικού ειδικής αγωγής,
γ) Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων,
καθώς και την εκπόνηση του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού για την
εκπαίδευση ΑμεΑ.
Σημαντική εξέλιξη στο χώρο της Ειδικής Αγωγής αποτελεί η λειτουργία
«Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης» (ΚΔΑΥ) τα σημερινά «Κέντρα
Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης» (ΚΕΔΔΥ), στην έδρα κάθε Νομού
με σκοπό τη διάγνωση και την υποστήριξη των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Επιπλέον, προβλέπεται η επιμήκυνση χρόνου φοίτησης των ΑμεΑ στις σχολικές
δομές και θεσμοθετείται η κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων για τα άτομα
αυτά. Λαμβάνονται ακόμα, εκπαιδευτικά μέτρα που αποσκοπούν στην επαγγελματική
κατάρτιση των εφήβων με Ειδικές Ανάγκες, όπως για παράδειγμα η ίδρυση
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), η
λειτουργία Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) κ.λπ. Εισάγεται ακόμη,
η χρήση νέων τεχνολογιών και προβλέπεται η εφαρμογή Προγραμμάτων στα κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ).
Τέλος, καθιερώνεται ο θεσμός του «περιοδεύοντος» ειδικού εκπαιδευτικού,
προβλέπεται η σύσταση θέσεων νέων ειδικοτήτων στην ειδική εκπαίδευση, όπως π.χ.
εκπαιδευτές κινητικότητας για τυφλά άτομα, διερμηνείς νοηματικής γλώσσας,
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μουσικοθεραπευτές κάτι το οποίο
σηματοδοτεί άλλωστε την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και αναγνωρίζεται η
νοηματική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα για τα κωφά παιδιά. Στη συνέχεια, με το
Νόμο αυτόν, διαμορφώνεται το πολιτικό πλαίσιο για τη προώθηση της ενσωμάτωσης
των ΑμεΑ στα Γενικά Σχολεία με την εισαγωγή των θεσμών των Τμημάτων Ένταξης
και της Συνεκπαίδευσης (Σούλης, 2013).
Με τον όρο Συνεκπαίδευση, μπορεί να οριστεί η «φοίτηση των παιδιών με και
χωρίς διαταραχές στο γενικό σχολείο, κατόπιν τροποποιήσεων που θα επιτρέπουν την
ομαλή συνύπαρξη όλων των μαθητών και την ικανοποίηση ποικίλων και συχνά
διαφορετικών αναγκών τους» (Σούλης, 2002).
Με λίγα λόγια, η συνεκπαίδευση (ή όπως αναφερόταν ή αναφέρεται από
ορισμένους ερευνητές ως συνύπαρξη ή ενσωμάτωση) αφορά όλες εκείνες τις
προσπάθειες που αποσκοπούν στην κοινή φοίτηση των μαθητών με και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο ίδιο σχολικό πλαίσιο (Zigmond, 2003). Επομένως, από τα
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προγράμματα συνεκπαίδευσης ενισχύεται η συλλογική δράση και η καλλιέργεια του
σεβασμού στη διαφορετικότητα. Δημιουργούνται συνειδήσεις και δημιουργείται ένα
κλίμα δημοκρατικό και προοδευτικό.
Μελετώντας λοιπόν, κανείς τα νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται στην ένταξη
των ΑμεΑ στο «Γενικό» εκπαιδευτικό σύστημα από το 1981 μέχρι σήμερα,
διαπιστώνει ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις και βήματα προόδου όσον
αφορά στον περιορισμό μορφών αποκλεισμού και διακρίσεων απέναντι στα άτομα
αυτά. Ιδιαίτερα, από το 2000, με τη ψήφιση του Νόμου 2817/2000, νομιμοποιούνται
οι διαδικασίες που επιτρέπουν στους μαθητές με αναπηρία να διδάσκονται από
κοινού

με

τους

συμμαθητές

τους

δίχως

αναπηρία.

Η

αναγνώριση

της

συνεκπαίδευσης, από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ως βασική διαδικασία για
την προαγωγή τόσο του ατόμου με αναπηρία όσο και των υπόλοιπων πολιτών
φαίνεται να έχει επηρεάσει την εκπαιδευτική πολιτική και στη χώρα μας.
Δυο χρόνια μετά τη ψήφιση του Ν. 2817/2000, έγινε ακόμη ένα σημαντικό βήμα.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2002, θεσπίστηκε επίσημα ο Χάρτης των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, στηριζόμενος στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη του 1989, στις διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και
στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών-μελών, καθώς και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Χορτάτος, 2004). Ο Χάρτης συγκεντρώνει σε ένα μόνο
έγγραφο τα δικαιώματα που μέχρι τότε ήταν διάσπαρτα στις διάφορες νομοθετικές
πράξεις όπως στις εθνικές νομοθεσίες και τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και στις
διεθνείς συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ). Περιλαμβάνει 54 άρθρα, τα οποία
κατανέμονται σε εφτά κεφάλαια, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε ένα θεμελιώδες
δικαίωμα του ατόμου όπως αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, ιδιότητα
του πολίτη και δικαιοσύνη (Σούλης, 2013).
Έτσι λοιπόν, παρατηρείται ένας διεθνής εξελισσόμενος αγώνας για την
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και για την ένταξη τους στο
κοινωνικό σύνολο. Στην παρούσα διακήρυξη, είναι εμφανής η προσπάθεια των
υπηρεσιών και των κρατών έτσι ώστε να καταστήσουν ικανά τα ΑμεΑ να αναπτύξουν
τις ικανότητες και δεξιότητες τους στο ανώτατο όριο και προσπαθούν να επισπεύσουν
τη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης ή επανενσωμάτωσής τους. Ακόμα, τα
άτομα αυτά δεν θα πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και ρατσιστικής αντιμετώπισης,
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εφόσον προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Έπειτα, λόγος για τα ανθρώπινα
δικαιώματα γίνεται και στη Διεθνή Νομοθεσία για τα ΑμεΑ. Οι Διεθνείς Συμβάσεις
και Διακηρύξεις αποτελούν Το βασικό παράγοντα προάσπισης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
Ο κάθε Νόμος όμως, συνήθως παρουσιάζει και ελλείψεις, γι’ αυτό θεσπίζονται
νέοι Νόμοι που αντικαθιστούν τους παλιούς ή γίνονται τροπολογίες. Ανάμεσα στις
ελλείψεις του Ν. 2817/2000 είναι ότι δεν προνοεί για ζητήματα σχετικά με την από
κοινού εκπαίδευση παιδιών με και δίχως αναπηρία. Επίσης, φαίνεται να παραμένουν
σε εκκρεμότητα ζητήματα όπως:
α) Η μη υποχρεωτικότητα της σχολικής φοίτησης των ΑμεΑ. Η πρακτική αυτή
σημαίνει ότι η πολιτεία θεωρεί ότι η εκπαίδευση για τα ΑμεΑ δεν είναι απαραίτητη,
ίσως γιατί πιστεύει ότι αυτά δεν είναι ικανά να εκπαιδευτούν. Επιπλέον, η άρνησή της
να δαπανήσει οικονομικούς πόρους για την εκπαίδευσή τους ίσως να οφείλεται στο
γεγονός ότι θεωρεί αυτούς τους πολίτες ως μη παραγωγικούς, που δεν μπορούν να
συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας. Η στάση όμως της πολιτείας απέναντι στην
αναπηρία διαμορφώνει κατά πολύ και τη στάση των πολιτών αναφορικά με το
ανάλογο ζήτημα, αφού αυτή δρα διαπαιδαγωγητικά για τους πολίτες και,
β) Η μη ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικών με τη συνεκπαίδευση στους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης. Παρακολουθώντας
τις διατάξεις που αναφέρονται στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των
εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν σαφείς διατάξεις που να αποτρέπουν
στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν προγράμματα συνεκπαίδευσης.
Οι διεθνείς εξελίξεις συνέτειναν και στην εξέλιξη της νομοθεσίας στην Ελλάδα.
Γι’ αυτό το λόγο, μια νέα νομοθεσία έρχεται να καλύψει τα κενά του Ν. 2817/2000.
Είναι ο Ν. 3699/200819 ο οποίος εισάγει την υποχρεωτικότητα στην ειδική αγωγή.
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αυτού του Νόμου όπου αναφέρεται στην εκπαίδευση
των παιδιών με αναπηρία, αντικαθίσταται ο όρος «ειδική αγωγή» με τον όρο «ειδική
αγωγή και εκπαίδευση» και ο όρος «των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
αντικαθίστανται από τον όρο «ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες» κι έτσι εκτός από τη φράση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι δόκιμη και
η συντομογραφία ΕΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο, εισάγει το διεθνή ορισμό της αναπηρίας
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Ν. 3699/ 26-9-2008 2/10-2008/«Περί ειδικής αγωγής και εκπαιδεύσεως ατόμων με αναπηρία ή με
ειδικές και εκπαιδευτικές ανάγκες», ΦΕΚ 199 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε Επί Κυβερνήσεως Ν.Δ. (19-92007 7-10-2009) με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Α. Καραμανλή. Υπουργός παιδείας το διάστημα
αυτό, διετέλεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.
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ως προέκτασης της ανθρώπινης ύπαρξης, δίνοντας έμφαση στη λειτουργικότητα και
τη δυνατότητα για συμμετοχή των «ατόμων με αναπηρία» και όχι στην καθαυτή
«αναπηρία». Επίσης, το κράτος δεσμεύεται στην παροχή μιας διαρκούς και
αναβαθμισμένης δωρεάν εκπαίδευσης στα ΑμεΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο
1 κατοχυρώνεται: «…η παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και
διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και
συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και
αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην
κοινωνική και επαγγελματική ένταξη». Ακόμα, προσδιορίζει τη γενική εθνική
πολιτική για την ΕΑΕ, που είναι η συνεκπαίδευση στο Γενικό Σχολείο για όλους τους
μαθητές με οριακές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για τους μαθητές με μεγαλύτερες δυσκολίες,
καθώς και όλο το φάσμα των διαγνωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που είναι
αναγκαίες στην ΕΑΕ. Επιπλέον καθορίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ΕΑΕ,
αναγνωρίζει και τους μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ως
άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, άρα εισάγει για πρώτη φορά τον επίσημο
ορισμό των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα και προβλέπει για
πρώτη φορά ενέργειες για την εκπαιδευτική τους υποστήριξη.
Φαίνεται εδώ ότι η πολιτεία έχει καταβάλει υπέρμετρες προσπάθειες προκειμένου
δομηθεί το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής, σε γερά θεμέλια έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
ισότητα όλων και να εξαλειφθεί κάθε είδους ανταγωνισμός και ρατσιστική στάση.
Η ΕΑΕ επιδιώκει κυρίως την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και
δεξιοτήτων τους ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη στο Γενικό
Σχολείο αλλά και στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και τέλος στην
αλληλοαποδοχή και αρμονική συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα,
εξασφαλίζεται η πλήρης προσβασιμότητα των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων
με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών) τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή των
αρχών του «Σχεδιασμού για όλους (Design for all)» για τη διασφάλιση της
προσβασιμότητας των ΑμεΑ είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και κατά την
επιλογή της πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού).
Βέβαια, οι στόχοι της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης επιτυγχάνονται με την
έγκαιρη ιατρική διάγνωση, την διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών του από τα ΚΕΔΔΥ και τα αρμόδια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) και
την συστηματική παρέμβαση που χρησιμοποιείται από την προσχολική ηλικία στις
ΣΜΕΑΕ, με τη δημιουργία τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης. Οι ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες επομένως διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την Ειδική
Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και από τα πιστοποιημένα από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΠΔ άλλων Υπουργείων.
Το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής, απασχόλησε και την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ το 2016. Συγκεκριμένα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, επί Υπουργίας Νικολάου
Φίλη, θεσπίστηκε η λειτουργία Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών
Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Πρόκειται για το Ν.
4415/201620 και το άρθρο 48 που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, όπου έγιναν οι τελευταίες τροποποιήσεις στο χώρο της Ειδικής
Αγωγής. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τη διοίκηση των Σχολικών Μονάδων και
το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΜΕΑΕ καθώς, γίνονται περισσότερο σαφείς και
συγκεκριμένες. Επίσης, οι τροποποιήσεις αφορούν τις οργανικές θέσεις των
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και τις εγγραφές και
μετεγγραφές των μαθητών στις ΣΜΕΑΕ.
Η πολιτική αυτή απόφαση, είχε ως στόχο την ένταξη των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κοινωνικότητάς τους. Μέσα σε αυτό το
εκπαιδευτικό

πλαίσιο,

τα

ΑμεΑ

αποκτούν

γνώσεις

και

επαγγελματικό

προσανατολισμό με αξιοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων σε εργαστήρια και
επαγγελματικούς χώρους.
Ακόμα, το έτος 2016 γίνονται ρυθμίσεις των θεμάτων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης που διαφαίνονται στο άρθρο 82 του Ν. 4368/201621 όπου συγκεκριμένα
20

Ν. 4415/6-9-2016—6/9/2016/ «Περί ρυθμίσεων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 159 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ (26-1-2015 έως σήμερα) με Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Νικόλαο
Φίλη.
21
Ν. 4368/ 21-2-2016—21-2-2016/ «Περί μέτρων για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 21 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ (26-1-2015 έως
σήμερα) με Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Νικόλαο Φίλη.
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επισημαίνεται η πραγματοποίηση μιας σωστής διάρθρωσης των Ειδικών Δημοτικών
Σχολείων και με ποιους τρόπους πρέπει να γίνει η κατανομή των μαθητών στα
τμήματα όπως επίσης και να υλοποιούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης με
συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης. Τέλος, ο
τελευταίος Νόμος που θεσπίστηκε μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας
είναι ο Ν. 4452/201722 όπου σύμφωνα με το άρθρο 11 οι μαθητές με διαγνωσμένες
από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ), αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία α΄/βάθμιας και β΄/βάθμιας γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης
της οικείας σχολικής μονάδας.
Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα τμήματα και ο αριθμός των μαθητών με
διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, κ.α.
Επιπλέον, για τους μαθητές με αναπηρία ή/ και εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν
υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο
γενικό βαθμός προαγωγής ή απόλυσης. Ακόμα ορίζεται από ποιους φορείς γίνονται
δεκτές οι πιστοποιήσεις Braille και προστίθεται στις γενικές διατάξεις του Νόμου ότι
οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή
από σχολικό νοσηλευτή, είτε φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε ΣΜΕΑΕ,
συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων προσώπων.
Μια ακόμα σημαντική ρύθμιση είναι ότι προσδιορίζεται ο αριθμός και των
μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών
σχολείων αλλά και ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα Γυμνασίων και Λυκείων
ΕΑΕ. Τέλος, αναφέρεται ότι μεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όμορο δήμο και
μετονομάζεται αναλόγως αν δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτιρίου ή
υπάρχει η καταλληλότερη σχολική στέγη σε όμορο δήμο.

1.4.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άτομα με αναπηρία

Με το ολοκληρωμένο σχέδιο φοίτησης μαθητών με αναπηρία στην Πρωτοβάθμια
(Α΄/βαθμια) και στη Δευτεροβάθμια (Β΄/βαθμια) Εκπαίδευση, ακολουθούν ρυθμίσεις
που αφορούν στην ένταξή τους στην Τριτοβάθμια (Γ΄/βαθμια) εκπαίδευση.
22

Ν. 4452/ 14-2-2017 15-2-2017/ «Ρύθμιση θεμάτων του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας,
της εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 17 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί
Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ (23-9-2015 έως σήμερα) με Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τον
Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.
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Ειδικότερα, προβλέπεται η εισαγωγή των μαθητών/ατόμων με αναπηρία ή/και
σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% του αριθμού των
εισακτέων. Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση και η αγωγή ενός ατόμου, δεν σταματά
και δεν περιορίζεται στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα άτομα
αυτά όμως, δεν μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα όπου δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, η εξέταση για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, διενεργείται ανάλογα με τις ικανότητες τους και μπορεί να είναι γραπτή ή
προφορική. Αναφορικά με την εισαγωγή των ΑμεΑ σε κάθε τμήμα ΑΕΙ, προβλέπεται
η σύσταση και η λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και σπουδαστών με
αναπηρία (Κοντιάδης & Μουσμούτη, 2014).
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3794/200923 οι μαθητές «με μειωμένη οπτική
οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), τυφλοί, κωφοί, κωφάλαλοι,
πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού, συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως
αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή
δυστροφία, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από
κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο
του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος,
πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α» εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση
του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από
Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Το 2010, θεσπίστηκε με Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.)24 όπου περιελάμβανε
πίνακες με όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας σε αντιστοιχία με τις παθήσεις, η
23

Ν. 3794/ 4-9-2009 4-9-2009/ «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 156 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως
Ν.Δ. (10-3-2004—6-10-2009) με υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.
24
Υ.Α./ 253/143554/Β6/ 12-11-2010 15-11-2010/ «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές
ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 του Ν. 3794/2009», ΦΕΚ 1794 Β΄. Υφυπουργός Παιδείας διετέλεσε ο Ιωάννης Παναρέτος.
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λεπτομερής διαδικασία εισαγωγής τους στα Πανεπιστήμια που επέλεξαν και η
απαγόρευση της εισαγωγής των πασχόντων στα αντίστοιχα τμήματα.
Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση επταμελών επιτροπών σύμφωνα με την Κοινή
Υπουργική

Απόφαση

(ΚΥΑ)25

(αποτελούμενες

από

ιατρούς

Παθολογίας,

Χειρουργικής, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Ορθοπεδικής και
Οφθαλμολογίας) με έργο να διαπιστώνουν ότι οι υποψήφιοι πάσχουν όντως από
σοβαρές ασθένειες και να εκδίδουν ανάλογο πιστοποιητικό για την εισαγωγή τους σε
Πανεπιστήμια.
Ενεργή είναι και σε αυτό το σημείο η δράση της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) η οποία κατά την 1-8-2013, έστειλε επίσημη
επιστολή26 προς τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο27, μέσω της
οποίας θέτει το ζήτημα των διαχρονικών αιτημάτων για την ισότιμη πρόσβαση των
ΑμεΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τονίζει τη διαχρονική έλλειψη μέτρων και
πολιτικών για την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο ζητά και πάλι τη ριζική ανατροπή του
συστήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη λήψη στοχευμένων μέτρων για την
ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε αυτό το σύστημα (Σούλης, 2013).
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί για τα ΑμεΑ,
προκύπτει ένας προβληματισμός. Έχουν περάσει δυο δεκαετίες από τότε που άρχισαν
να υφίστανται οι πρώτοι Νόμοι για την Ειδική Αγωγή και ακόμα γίνονται
τροποποιήσεις σε βασικά θέματα, που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να υλοποιηθούν
νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα που έχουν σχέση με την πολιτική των
δικαιωμάτων ακόμα κι αν εντάσσονται στην πολιτική των προθέσεων είναι δύσκολο
να νομοθετηθούν και δυσκολότερο να εφαρμοστούν. Επιβάλλεται να οργανωθεί μια
διαφορετική μορφή εκπαίδευσης των ατόμων ώστε η διαφορετικότητα να μην
θεωρείται στίγμα και να μην περιθωριοποιούνται άτομα.

25

Κ. Υ. Α./ 151/122732/Β6/ 1-10-2010 4-10-2010/ «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας
διαπί στωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ΦΕΚ
1612 Β΄. Υπουργός Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διετέλεσε η Άννα
Διαμαντοπούλου και Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Ανδρέας Λοβέρδος.
26
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία: Άτομα με Αναπηρία και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
http://www.esaea.gr/our-actions/ypdbmth/361-atoma-me-anapiria-kai-tritobathmia-ekpaideysi
27
Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος διετέλεσε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επί
Κυβερνήσεως Ν.Δ. από 25-6-2009 έως 9-6-2014.
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2.1. Εισαγωγή
Η εργασία αποτελεί αναμφισβήτητα αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ατόμων με
αναπηρία και μη, και αυτό αναγνωρίζεται ρητά από τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία28. Το Δικαίωμα στην εργασία και την
απασχόληση, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 27,
ενδεικτικά αναφέρεται «στη δυνατότητα των ΑμεΑ να επιλέγουν ελεύθερα και σε ίση
βάση με τους υπόλοιπους πολίτες την εργασία που θα ασκήσουν». Επίσης,
αναφέρεται «στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε ένα ανοιχτό εργασιακό
περιβάλλον, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις», δηλαδή ένα περιβάλλον
προσβάσιμο, ακόμη και για τα άτομα που αποκτούν κάποια αναπηρία κατά τη
διάρκεια της απασχόλησης. Τέλος, αναφέρεται «στη δυνατότητα να μπορούν να
εξασφαλίζουν από την εργασία τους τα απαραίτητα αγαθά για το βιοπορισμό τους29»
(Κοντιάδης & Μουσμούτη, 2014). Έτσι, υπό αυτό το πρίσμα, το άρθρο 27, φαίνεται
να αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διάταξη που προσπαθεί να εξασφαλίσει την
ισότητα στην εργασία και να εξαλείψει τη διάκριση. Το άρθρο, συνάδει πλήρως με
ό,τι ο Διεθνής Οργανισμός ονομάζει «αξιοπρεπή εργασία» (decent work), δηλαδή την
εργασία που προσφέρει προσωπική αξιοπρέπεια , παρέχει οικογενειακή σταθερότητα,
συμβάλλει στην κοινωνική ειρήνη και στην οικονομική ανάπτυξη και σέβεται πάνω
από όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

28

Η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε.
αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Σύμβαση για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει,
ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου
του 2006 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008. Η ανάγκη για τη ψήφιση μιας Παγκόσμιας
Σύμβασης, φαίνεται να οφείλεται στα σοβαρά ελλείμματα και στις μεγάλες διαφοροποιήσεις στο
θεσμικό πλαίσιο των κρατών, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία τους από τις
διακρίσεις. Η διαπραγμάτευση της Σύμβασης έγινε κατά τη διάρκεια οκτώ συνεδριάσεων της
επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης, από το 2002 έως το 2006. Πρόκειται για την πιο σύντομη χρονικά
διαπραγμάτευση συνθήκης που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της Σύμβασης είναι η
διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και διασφάλιση της ισότητας με τους άλλους πολίτες. Η
Σύμβαση καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και την κατοχύρωση ενός πλήρους φάσματος
αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία.
http://www.esaea.gr/help/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomonme-anapiria
29
Άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46.
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2.2. Θεωρητικό πλαίσιο για την εργασία και τα άτομα με αναπηρία
Η δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία, αποτελεί βασικό σημείο για την ανάπτυξη
της προσωπικότητας και της δημιουργικότητας του ατόμου αλλά και για τη
διασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του. Σύμφωνα με τους Barnes &
Mercer (2005), οι πολιτικές ένταξης τον ΑμεΑ είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις
πολιτικές απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μάλιστα, η
συμμετοχή των ΑμεΑ στην έμμισθη απασχόληση αυξήθηκε, λόγω έλλειψης
εργατικών χεριών. Αυτή η διαδικασία, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή
νέων πολιτικών, οι οποίες θα λάμβαναν μέτρα για την προστασία της απασχόλησης
των ΑμεΑ. Αξιοσημείωτη στο σημείο αυτό είναι και η άποψη των Grover & Piggott
(2005), οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές δεν τηρήθηκαν κατά τη
μεταπολεμική περίοδο και έτσι η συμμετοχή των ατόμων αυτών στην απασχόληση
ήταν πολύ περιορισμένη. Πριν προχωρήσουμε στην διερεύνηση των πολιτικών που
αφορούν την εργασία και την απασχόληση, είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι όροι
«εργασία», «πρόσβαση» και «προσβασιμότητα» για να γίνουν κατανοητές οι
δυνατότητες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να εργαστεί ένα άτομο με
αναπηρία ή μη.
Αρχικά, ο όρος «εργασία» (labour) χρησιμοποιείται καθημερινά και δηλώνει την
καταβολή σωματικής ή/και πνευματικής προσπάθειας και δύναμης για την παραγωγή
έργου. Η εργασία και η απασχόληση όμως, άλλοτε διαφοροποιούνται και άλλοτε
ταυτίζονται. Ο όρος «εργασία» συνήθως χρησιμοποιείται για να δηλώσει τους όρους
και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή ασκείται, ενώ ο όρος «απασχόληση»
συνήθως για να δηλώσει τις μορφές και τα διαφορετικά ήδη της, καθώς και τις
πολιτικές, τα μέτρα και τα Προγράμματα που η Πολιτεία εφαρμόζει (Λογαράς, 2014).
Αναφορικά με τον όρο «πρόσβαση» (access) υποστηρίζεται ότι είναι η παροχή
της δυνατότητας συμμετοχής όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των
ΑμεΑ, σε όλους τους τομείς των κοινωνικών δραστηριοτήτων (π.χ. στην παραγωγική
διαδικασία, στην εκπαίδευση, στις πολιτιστικές δραστηριότητες, στον αθλητισμό και
ως εκ τούτου στις υποδομές, υπηρεσίες, διαδικασίες και αγαθά που σχετίζονται με
αυτούς (Λογαράς, 2014).
Επισημαίνεται λοιπόν, η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και η
δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσέγγισης των δομών. Επιπλέον, σύμφωνα
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με ένα ακόμα άρθρο της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ και συγκεκριμένα το άρθρο 30
για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, αναγνωρίζεται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη το
δικαίωμα των ΑμεΑ «να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση με τους άλλους στην
πολιτιστική ζωή, παρέχοντας τους όλα τα κατάλληλα μέτρα». Αυτό, καθιστά τα
ΑμεΑ περισσότερο λειτουργικά και ικανά να δραστηριοποιηθούν στον κοινωνική
ζωή και λιγότερο περιθωριοποιημένα. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται η κοινωνική
διάκριση και αναδύεται η ισότητα και η ίση μεταχείριση. Έτσι, γίνεται λόγος για ένα
κράτος προοδευτικό και δίχως προκαταλήψεις που κύριος στόχος του είναι η
κοινωνική προστασία και ευμάρεια.
Τέλος, με τον όρο «προσβασιμότητα» (accessibility) εννοείται το χαρακτηριστικό
του περιβάλλοντος (φυσικού, δομημένου, ηλεκτρονικού), μιας υπηρεσίας ή ενός
αγαθού που διασφαλίζει την αυτόνομη, ασφαλή και άνετη προσέγγιση και χρήση
αυτών από όλους τους χρήστες χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, αναπηρίας και
λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη κτλ.) (Ε.Σ.Α.μεΑ.
2005).
Η αναπηρία όμως και στον τομέα της εργασίας/απασχόλησης, προσεγγίζεται
διαφορετικά, ανάλογα με το εκάστοτε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.
Το γεγονός αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αναπηρία συνιστά μια «κοινωνική
κατασκευή» όπως υποστηρίζει και το κοινωνικό μοντέλο που αναλύθηκε στο πρώτο
κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι η στάση της κοινωνίας απέναντι στην αναπηρία και τα
ΑμεΑ δεν είναι πάντοτε ίδια. Τα ΑμεΑ, άλλοτε αντιμετωπίζονται με οίκτο και
φιλευσπλαχνία, άλλοτε ως ασθενείς (ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας) άλλοτε όμως ως
πολίτες με ίσα δικαιώματα (δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας). Εξαιτίας αυτής
της αντιμετώπισης και της διαφορετικής στάσης της κοινωνίας, συνάδουν με τον
τομέα της εργασίας/απασχόλησης τρία διαφορετικά μοντέλα τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με τα εργασιακά δικαιώματα των ΑμεΑ. Τα μοντέλα αυτά είναι το
ιατρικό, το κοινωνικό και το δικαιωματικό εστιάζοντας στην εργασία και ορίζοντας
με διαφορετικό τρόπο την αναπηρία.
Το ιατρικό μοντέλο, εστιάζει ιδιαίτερα στη «φροντίδα» προτείνοντας ουσιαστικά
την «απαλλαγή» των ΑμεΑ από τις συνηθισμένες υποχρεώσεις της κοινωνίας, μεταξύ
των οποίων είναι και η εργασία. Αποτέλεσμα αυτής της θεώρησης ήταν η υπερβολική
εστίαση στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και επιδομάτων (ΕΣΑμεΑ, 2005α).
Στο σημείο αυτό όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι το άτομο με αναπηρία, μπορεί να
υποπέσει στον κοινωνικό αποκλεισμό, εάν δεν είναι εφικτή η θεραπεία του. Έτσι, το
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κράτος, οφείλει να προνοήσει για την αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης των
ΑμεΑ, παρέχοντας στα άτομα αυτά προνοιακά επιδόματα. Βέβαια, πολύ πρόσφατα
άρχισαν κάποιες προσπάθειες συστηματοποίησης των στοιχείων για τα ΑμεΑ, ενώ ο
διοικητικός τρόπος μέτρησης μέσω των δικαιούχων των διαφόρων επιδομάτων είναι
πολύ ευάλωτος στο σύστημα κοινωνικής προστασίας κάθε χώρας (Pearson & Prinz,
2005).
Επίσης, το ιατρικό μοντέλο, περιόρισε τη δυνατότητα των ΑμεΑ να κάνουν τις
δικές τους επιλογές και να είναι οικονομικά αυτόνομα, καθώς ενίσχυσε τις
προκαταλήψεις των εργοδοτών τους και οδήγησε στην αποθάρρυνσή τους από
οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
τους (Λογαράς, 2013). Στις χώρες που εφαρμόζεται το ιατρικό μοντέλο, ΑμεΑ,
σπάνια εργάζονται και όταν αυτό συμβαίνει συνήθως, η εργασία λαμβάνει χώρα σε
«ειδικούς» χώρους τα λεγόμενα «προστατευμένα εργαστήρια)» (Gottlieb, και
συνεργάτες, 2010).
Στον ελληνικό χώρο, η προστατευμένη εργασία πραγματοποιείται κυρίως με τη
μορφή των Προστατευόμενων Εργαστηρίων. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της
Ελλάδας, και συγκεκριμένα με το άρθρο 17 του Νόμου 2646/199830, τα
Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια (Π.Π.Ε.) μπορούν να λειτουργήσουν σε
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και είναι ειδικά σχεδιασμένα για
ΑμεΑ, προσφέροντας τους εργασία σε προστατευμένες συνθήκες σε επιχειρήσεις με
την υποστήριξη-συνοδεία κάποιου επιβλέποντα. Μέσω αυτής της μεθόδου, παρέχεται
στα ΑμεΑ η ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων και προϋπηρεσίας για την άσκηση
συγκεκριμένων εργασιών που συναντούνται και στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Έτσι,
με αυτόν τον τρόπο τα άτομα αυτά, προστατεύονται από τους κινδύνους, τον
ανταγωνισμό, την αποτυχία και την απογοήτευση που θα μπορούσαν να βιώσουν
στην ανοιχτή αγορά εργασίας, οι οποίες οδηγούν συνήθως σε χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Επιπλέον, τα Π.Π.Ε. έχουν μεγάλη ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
(Η.Π.Α.) Μεταξύ των πρώτων συγκαταλέγεται και εκείνο της Σχολής Τυφλών
Perkins (Perkins-School for the Blind) γύρω στα 1840 (Λογαράς, 2013).

30

Ν. 2646/16-10-1998—20-10-1998/ «Περί ανάπτυξης του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 236 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (25-09-1996—134-2000) με υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
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Ειδική μέριμνα για την προστατευόμενη απασχόληση των ψυχικά αναπήρων,
προβλέπεται

στο

πρόγραμμα

«Ψυχαργώς31».

Ακόμα,

ειδική

περίπτωση

προστατευόμενης απασχόλησης είναι η σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών
Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.32). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. απευθύνονται
σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οποίοι μέχρι την ψήφιση του
πρόσφατου Ν. 4019/201133 για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
αποτελούσαν τη μοναδική θεσμοθετημένη μορφή στην Ελλάδα (Αδάμ, 2012).
Επίσης, σύμφωνα με τους Gottlieb και συνεργάτες (2010), το ιατρικό μοντέλο
κυριάρχησε στο σχεδιασμό πολιτικής για την αναπηρία στις ευρωπαϊκές χώρες πάνω
από έναν αιώνα, οδηγώντας όμως σε πρακτικές «διαχωρισμού» όπως η
ιδρυματοποίηση, οι οποίες οδήγησαν τα στον αποκλεισμό από κάθε τομέα της
κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του τομέα της απασχόλησης.
Περνώντας στο κοινωνικό μοντέλο, η διαχείριση του προβλήματος απαιτεί
κοινωνική δράση και είναι ευθύνη της κοινωνίας να πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις
αλλαγές του περιβάλλοντος και των δομών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
πλήρους συμμετοχής των ΑμεΑ σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής όπως και
στον τομέα της απασχόλησης.
Στο σημείο αυτό, είναι καλό να τονιστεί ότι στον τομέα της απασχόλησης η
επικράτηση του κοινωνικού μοντέλου, επιφέρει θετικές επιπτώσεις. Πιο αναλυτικά,
τα ίδια τα ΑμεΑ καταβάλλουν προσπάθεια έτσι ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματα
τους στην αγορά εργασίας και την απασχόληση, όπως προσπαθούν να καταβάλλουν
θέσεις εργασίας και ακόμα να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις
δεξιότητες τους (Λογαράς, 2013). Επιπρόσθετα, και σύμφωνα πάλι με την άποψη των
Gottlieb και συνεργάτες (2010) το μοντέλο αυτό, έχει συμβάλλει στην αλλαγή της
αρνητικής στάσης των εργοδοτών για τις ικανότητες και δεξιότητες των ΑμεΑ.

31

Το Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" είναι ένα Εθνικό Σχέδιο για την
αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την
παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, στην κοινοτική φροντίδα. Η
παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ψυχικές διαταραχές εντός της κοινότητας, χωρίς να τους απομακρύνει
από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και με την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας αποτελεί
επιδιωκόμενο στόχο. http://www.psychargos.gov.gr/.
32
Βασικός σκοπός της είναι η γενικότερη εκπροσώπηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της
κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα. http://pokoispe.gr/.
33
Ν. 4019/ 28-9-2011—30-9-20011/ «Περί κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 216 Α’. Ο νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ. (6-10-2009—
11-11-2011) με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τον Γεώργιο Κουτρουμάνη.
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Τέλος, στο κοινωνικό μοντέλο μπορεί να δοθεί έμφαση στην πολιτική των
δικαιωμάτων, ζήτημα που είναι ανοιχτό προς διερεύνηση και ίσως δημιουργήσει
διαφορετικούς προβληματισμούς με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις. Ένα
δικαιωματικό μοντέλο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προέκταση του κοινωνικού
μοντέλου της αναπηρίας, με έμφαση ότι τα ΑμεΑ δεν είναι αντικείμενα οίκτου και
φιλανθρωπίας, αλλά υποκείμενα δικαιωμάτων, άξια σεβασμού και ίσης μεταχείρισης,
όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες.

2.2.1. Αναλυτικές θεσμικές ρυθμίσεις στην εργασία και πολιτικές
απασχόλησης των ΑμεΑ
Η πολιτικής της απασχόλησης στην Ελλάδα, μέχρι το 1985 για τα ΑμεΑ
εξαντλούνταν μόνο στην επιδοματική πολιτική34 (ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας) και
σε διάσπαρτες και αποσπασματικές θεσμικές πρόνοιες, όπως π.χ. ο N. 2765/195435
και το Ν.Δ. 169/196936 στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, για τη μονιμοποίηση τυφλών τηλεφωνητών καθώς και σε κυρώσεις
κάποιων Διεθνών Συμβάσεων, όπως π.χ. ο N. 1556/198537 (Λογαράς, 2013).
Πιο συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης των ΑμεΑ
(όχι όμως και ολοκληρωμένη πολιτική) πραγματοποιείται για πρώτη φορά με τον
προγενέστερο Νόμο 1648/198638 «Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων
πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων». Ο Νόμος αυτός, αποτέλεσε την πρώτη
προσπάθεια αντιμετώπισης των ΑμεΑ ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με δικαίωμα
πρόσβασης στην απασχόληση και θέσπισε ένα σύστημα ποσόστωσης για την

34

Η παροχή επιδομάτων και υπηρεσιών για τη γεφύρωση των ανισοτήτων
Ν. 2765/ 4-3-1954--4-3-1954/ «Περί διευκολύνσεων για την πώληση των προϊόντων των
εργαζομένων τυφλών», ΦΕΚ 38 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Αλέξανδρου Παπάγου
(19-11-1952--4-10-1955) με Υπουργό Εργασίας τον Ανδρέα Στράτο.
36
Ν.Δ. 169/21-10-1969—30-10-1969/ ««Περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.», ΦΕΚ 65 Α΄. Το Νομοθετικό Διάταγμα θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως
Γεωργίου Παπαδόπουλου (13-12-1967—8-10-1973).
37
Ν. 1556/ 24-5-1985--28-5-1985/ «Κύρωση της 159/1983 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την
επαγγελματική προσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων», ΦΕΚ 100 Α΄. Ο Νόμος
θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου (5-6-1985—2-7-1989) με Υπουργό Εργασίας τον
Ευάγγελο Γιαννόπουλο.
38
Ν. 1648/ 23-9-1986 2-10-1986/ «περί προστασίας πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου
και μειονεκτούντων προσώπων», ΦΕΚ 147 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ
(1985-1989) με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο.
35
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πρόσβαση των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα. Σημείο κριτικής όμως, αποτελεί το γεγονός ότι ο Νόμος αυτός, αναφέρεται
συστηματικά σε «άτομα ειδικών κατηγοριών ή μειονεκτούντων ομάδων», ορολογία η
οποία αποτελεί διάκριση και έρχεται σε αντίθεση με την ισότιμη αντιμετώπιση των
ατόμων με αναπηρία (Κοντιάδης & Μουσμούτη, 2013).
Τον Ιούλιο του 1996 η Επιτροπή Ευρωπαϊκής Κοινότητας υιοθετεί μια
«Ανακοίνωση για την Ισότητα των Ευκαιριών των Ατόμων με Αναπηρία», η οποία
αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική της κοινότητας για την αναπηρία στη
βάση του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας39. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εγκρίνει «Ψήφισμα για την Ισότητα των
Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρία», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στις
βασικές αρχές και αξίες των Προτύπων Κανόνων του Ο.Η.Ε (Ε.Σ.Α.μεΑ. 2005α),
αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ αποτελεί «κλειδί» για
την κοινωνική τους ένταξη.
Οι σοβαρές αδυναμίες που παρουσίασε ο Νόμος 1648/1986 κατά την εφαρμογή
του, οδηγεί με τη συμβολή του αναπηρικού εθνικού κινήματος, στην αντικατάστασή
του από τον Ν. 2643/199840 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών και άλλες διατάξεις» μέσω του οποίου θεσπίστηκαν αντικειμενικά
κριτήρια. Η θέσπιση αυτών των κριτηρίων, άλλαξε τη σχέση των πολιτών με
αναπηρία με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, τις υπηρεσίες και τα στελέχη του ίδιου
του αναπηρικού κινήματος, θέτοντας τέλος στις υπερβάσεις του προηγούμενου
Νόμου (Λογαράς, 2013).
Το 1998 ψηφίστηκε επίσης, ο Ν. 2646/199841 ο οποίος είχε ως στόχο την παροχή
κοινωνικής φροντίδας, δηλαδή την εξασφάλιση ισότιμης διαβίωσης των ατόμων στην
οικονομική και κοινωνική ζωή. Άλλωστε, όπως αναφέρει η παράγραφος 3 του
άρθρου 1, «οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, παρέχονται χωρίς διακρίσεις,
ανάλογα με τις προσωπικές, οικογενειακές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των

39

Ε.Σ.Α.μεΑ. (2005α). «Ακτιβιστές και Συνήγοροι των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία
Εγχειρίδιο», σελ. 23, Αθήνα.
40
Ν. 2643/ 25-9-1998 28-9-1998/ «περί μερίμνης για την απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 220 Α’. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ
(1996-2000) με Υπουργό Εργασίας και τον Γ. Παπαϊωάννου.
41
Ν. 2646/ 16-10-1998—20-10-1998/ «περί Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 236 Α΄. Ο νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (2509-1996—13-4-2000) με υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
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ατόμων…» κάτι που δηλώνει ότι υπάρχουν πολιτικές ένταξης των ΑμεΑ στον
κοινωνικό ιστό.
Στην Ελλάδα επίσης, το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων
συνδέεται με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην
έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, ο Ν. 3304/200542 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» ενσωματώνει στο
εθνικό δίκαιο την Οδηγία 78/2000/ΕΚ και απαγορεύει οποιαδήποτε, έμμεση ή άμεση
διάκριση, λόγω αναπηρίας. Η σπουδαιότητα του Νόμου αυτού έγκειται στο γεγονός
ότι προσπαθεί να καταργήσει τη διάκριση που υφίστανται τα ΑμεΑ στον τομέα της
απασχόλησης. Όπως τονίζει ο Λογαράς (2014), το κενό αυτό, ήταν διττής φύσεως.
Αρχικά, ήταν εμφανής η απουσία ρυθμίσεων με ολοκληρωμένες διατάξεις που να
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να γεννούν αγώγιμες αξιώσεις. Η αδυναμία αυτή,
γίνονταν προσπάθεια να καλυφθεί με προσφυγή σε συναφείς συνταγματικές
ρυθμίσεις, προβλέψεις διεθνών κειμένων (όχι πάντοτε δεσμευτικές) και διάσπαρτες
διατάξεις, και δεύτερον ήταν εμφανής η απουσία (πέραν της δικαστικής)
εναλλακτικών διαδικασιών, οδών και εργαλείων (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη), οι
οποίες θα μπορούσαν να αποκρούσουν αποτελεσματικά περιπτώσεις διάκρισης.
Δυο χρόνια αργότερα, ο κώδικας των δημοσίων υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το
Ν.3528/200743 αναφέρει πως η αναπηρία δεν αποτελεί λόγο που να δικαιολογεί το μη
διορισμό του ατόμου. Η απαίτηση για υγεία συνδέεται άμεσα με την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης διορισμού. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 7, «Υπάλληλοι
διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της
αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το
διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική
υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Δε θίγονται
ειδικές διατάξεις για το διορισμό των ΑμεΑ. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα
των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης
42

Ν. 3304/ 26-01-2005—27-01-2005/ «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού», ΦΕΚ 16 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Ν.Δ. (10-032004—19-09-2007) με Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τον Παναγιώτη
Παναγιωτόπουλο.
43
Ν. 3528/9-2-2007—9-2-2007/ «Περί κυρώσεως του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ΦΕΚ 26 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί
Κυβερνήσεως Ν.Δ. (10-3-2004—19-9-2007) με υπουργό Προστασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης
τον Σάββα Τσιτουρίδη.
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πιστοποιούνται από υγειονομικές επιτροπές με βάση παραπεμπτικό έγγραφο στο
οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα της θέσης
που πρόκειται να καταληφθεί». Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 8, «δε διορίζονται
υπάλληλοι, όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές
καταστάσεις».
Επίσης, με ειδικές διατάξεις έχουν επεκταθεί σε ΑμεΑ ευνοϊκές ρυθμίσεις που
αφορούν άλλες κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων. Συγκεκριμένα, με το Ν.
3648/200844 δικαιούχοι αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι τα ΑμεΑ (με
ποσοστό τουλάχιστον 67%) και όχι μόνο οι ανάπηροι πολεμικής περιόδου, όπως
ίσχυε τότε. Ο πιο πρόσφατος Νόμος που θεσπίστηκε για τον τομέα της εργασίας είναι
ο Ν. 4387/201645 που σύμφωνα με το άρθρο 11 το οποίο αφορά στη σύνταξη
αναπηρίας, μέχρι τη θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης με αντικείμενο τη θέσπιση
νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, εξακολουθούν να εξετάζουν
τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας ως προς τις προϋποθέσεις
απονομής σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας.
Ορίζεται ακόμα, ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Επιτροπή με
αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων,
ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει
υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ.
Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή του δικαιωματικού μοντέλου για τον
προσδιορισμό της αναπηρίας, το οποίο καθιερώθηκε με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Στο
άρθρο 2 της Σύμβασης, αναφέρεται η «εύλογη προσαρμογή» και ο «οικουμενικός
σχεδιασμός». Η «εύλογη προσαρμογή» δηλώνει ότι τα ΑμεΑ έχουν τα ίσα
δικαιώματα και ελευθερίες με τους άλλους, λαμβάνοντας την κατάλληλη προσαρμογή
για κάθε έργο-ενέργεια. Η έννοια της εύλογης προσαρμογής αποτελεί μια από τις
44

Ν. 3648/27-2-2008—29-2-2008/ «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 38 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί
Κυβερνήσεως Ν.Δ. (19-9-2007—7-10-2009) με Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
την Φάνη Πάλλη-Πετραλιά.
45
Ν. 4387/12/5/2016—12/5/2016/ «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού
συνταξιοδοτικού συστήματος
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 85 Α΄. ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ (23-92015 έως σήμερα) με Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον
Γεώργιο Κατρούγκαλο.
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σημαντικότερες έννοιες καθώς η πολιτική αυτή στοχεύει στην καταπολέμηση των
διακρίσεων και των ρατσιστικών στάσεων, όμως πρέπει να αποδειχθεί κατά πόσο
εφαρμόζεται αυτή η πολιτική και τι αντίκτυπο έχει στην ελληνική κοινωνία. Στην
Ελλάδα παρέχονται προγράμματα επιχορήγησης εργονομικής διευθέτησης του χώρου
εργασίας για τα ΑμεΑ, παραπληγία, τετραπληγία, ημιπληγία, καθώς και πρόγραμμα
επιχορήγησης θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ, που
στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, στη στήριξή τους στον
εργασιακό χώρο και στην εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας
(Λογαράς, 2013).
Επίσης, η Σύμβαση του ΟΗΕ, αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο. Αυτό
σημαίνει για τα κράτη που την έχουν προσυπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση ότι
οφείλουν να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο και στην εσωτερική έννομη
τάξη τους. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1β του άρθρου 4 «Γενικές
Υποχρεώσεις» της προαναφερθείσας Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα κράτη είναι
υποχρεωμένα «…να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και
των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες
νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των
ατόμων με αναπηρίες…». Έτσι, αναγνωρίζεται η υποχρέωση των κρατών μερών για
τη διασφάλιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ελευθεριών
του, για όλα τα ΑμεΑ χωρίς καμία διάκριση με βάση την αναπηρία.
Από την άλλη, ο «οικουμενικός σχεδιασμός» οδηγεί στο σχεδιασμό ενός
κατάλληλου περιβάλλοντος είτε κοινωνικού, είτε πολιτικού, είτε εργασιακού, έτσι
ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους. Επιπλέον, συναφές με τα εργασιακά
δικαιώματα των ΑμεΑ είναι το άρθρο 9 της Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται επίσης
στην προσβασιμότητα τονίζοντας ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια και οι
φραγμοί που αφορούν την κινητικότητα και την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπως είναι τα κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, οικίες,
υπηρεσίες), οι δρόμοι, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.α. Έτσι, πρέπει να ληφθούν
όλα τα κατάλληλα μέτρα και να εφαρμοστούν οι πολιτικές προκειμένου τα ΑμεΑ να
είναι δραστηριοποιημένα και όχι περιθωριοποιημένα.
Ένα εξίσου απαραίτητο και πολύ βασικό άρθρο της παρούσας Σύμβασης, όπως
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, είναι το άρθρο 27 που κάνει λόγο για την εργασία
και την απασχόληση των ΑμεΑ και την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της από τα
άτομα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται η αναγκαιότητα της άσκησης των
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εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε ίση βάση με τους άλλους
και επίσης υπογραμμίζεται η πρόσβαση τους σε προγράμματα επαγγελματικού
προσανατολισμού, σε υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και σε κέντρα εκπαίδευσης. Με
λίγα λόγια, προωθείται η ένταξη των ΑμεΑ στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Σύμφωνα
με αυτό το άρθρο, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται το ανθρώπινο δικαίωμα των ΑμεΑ
στην ελεύθερη επιλογή, συμπεριλαμβανομένης και της ελεύθερης επιλογής στο
επάγγελμα. Η συγκεκριμένη διάταξη καλύπτει όλα τα ΑμεΑ καθώς και τα άτομα που
απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ενασχόλησης.
Επίσης, αφορά όλες της μορφές εργασίας και απασχόλησης και καλύπτει το δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα, καλύπτει το σύνολο των όρων πρόσβασης και
παραμονής στην εργασία, την πρόληψη, τη μισθοδοσία, την επαγγελματική εξέλιξη,
την υπηρεσιακή κατάσταση, την ασφάλιση, το σύνολο των συνθηκών εργασίας, τη
δυνατότητα έκφρασης παραπόνων και αποκατάστασής τους. Κατοχυρώνει το
δικαίωμα των ΑμεΑ για ενημέρωση και πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα τα είδη επαγγελματικής κατάρτισης και
την απρόσκοπτη άσκηση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους.
Άλλωστε, όπως αναφέρεται στη Σύμβαση, σκοπός της είναι «η προαγωγή,
προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η
προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας». Αυτό σημαίνει ότι όλα τα
άτομα που αποτελούν ένα μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας έχουν ίσα
δικαιώματα. Μπορεί ο κάθε πολίτης να είναι διαφορετικός έχοντας διαφορετικά
χαρακτηριστικά και διαφορετικές προσδοκίες αλλά είναι ίσος με τον συνάνθρωπό του
και αυτό πρέπει διαρκώς να αναγνωρίζεται από τον κρατικό μηχανισμό
εφαρμόζοντας τις κατάλληλες κάθε φορά πολιτικές.
Όλα τα παραπάνω άρθρα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ΑμεΑ στην
εργασία και την απασχόληση, αποτελούν το βασικό όπλο για την άρση όλων αυτών
των εμποδίων. Έχουν ως στόχο, την ένταξη των ατόμων σε όλους τους τομείς της
κοινωνίας, όπως είναι ο οικονομικός, ο πολιτικός, ο εργασιακός κ.α. προσπαθώντας
να αποτρέψουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, τον ρατσισμό και
τη βίαιη μεταχείριση και εκμετάλλευση των ατόμων αυτών. Με το πέρασμα των
χρόνων, έχουν θεσπιστεί αρκετές νομοθεσίες που αποβλέπουν στην μέριμνα για την
απασχόληση

των

ΑμεΑ

και

στην

προστασία

των

δικαιωμάτων

τους,

συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των εργασιακών, και έχουν σημειωθεί σημαντικές
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δράσεις αναπηρικών οργανώσεων όπως είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)46 που κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και
συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

2.3. Οικονομική Κρίση και εργασία ΑμεΑ
H οικονομική κρίση έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών και τη
λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του. Το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας
που συνταράσσει την ελληνική κοινωνία και η δυσκολία του κράτους να
ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό
πλαίσιο. Το εθνικό αναπηρικό κίνημα διαπίστωσε μέσω της Διακήρυξης της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία για την 3η Δεκέμβρη 2011 ότι:
α) το ποσοστό ανεργίας των ΑμεΑ (δίχως να υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία)
έχει εκτιναχθεί στα ύψη,
β) Το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, γεγονός που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια για την ένταξη
των ΑμεΑ και με χρόνιες παθήσεις στην εργασία, εφόσον με αυτόν τον τρόπο δεν
μπορούν να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας.
γ) Η εκπαίδευση των ΑμεΑ συνεχώς υποβαθμίζεται και αυτό συμβάλλει αρνητικά
στην ένταξή τους στην εργασία
δ) Τα προβλήματα λειτουργίας που παρουσιάζουν τα Κέντρα Πιστοποίησης της
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), και ιδίως οι καθυστερήσεις για την απονομή του ποσοστού
αναπηρίας, δυσκολεύουν την ένταξη των ΑμεΑ σε θετικά μέτρα δράσης που
προωθούν την ένταξή τους στην εργασία.
ε) Η χρηματοδότηση προς τους συλλόγους των ΑμεΑ που, μεταξύ άλλων,
εφαρμόζουν προγράμματα προστατευμένης και υποστηριζόμενης απασχόλησης
συνεχώς μειώνεται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να διακόψουν τη λειτουργία τους
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Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως η πλέον αντιπροσωπευτική
αναπηρική οργάνωση, συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με
αναπηρία στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία. Καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό
έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει τις προτάσεις της στην ελληνική
Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της
πληροφορίας, η προσβασιμότητα. Η Συνομοσπονδία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εθνικού
πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασής
της.
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και ως εκ τούτου και τα προγράμματα εναλλακτικής απασχόλησης που εφαρμόζουν
(Λογαράς, 2013).
Γίνεται λοιπόν, φανερό ότι η οικονομική κρίση καθώς έχει διαταράξει την
κοινωνική ισορροπία και έχει βλάψει όλους τους εργαζόμενους με αναπηρία και μη,
μπορεί να δημιουργήσει και περιορισμό των εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, η
πολιτική για την αναπηρία θα επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο. Σημαντικό είναι,
να μην αποκλείονται τα ΑμεΑ από τον εργασιακό χώρο και να μην στερούνται τα
δικαιώματά τους. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί στο παρόν κείμενο, υπάρχει
θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τα εργασιακά δικαιώματα των ΑμεΑ. Πρέπει λοιπόν, να
εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα ενδυναμώσουν και θα στηρίξουν τον τομέα της
απασχόλησης, ακόμα και εν όψει οικονομικής κρίσης, εντάσσοντας τα άτομα με
αναπηρία και μη, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα τους εξασφαλίζει ένα καλύτερο
οικονομικά μέλλον και θα τους δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν μέσα στο
κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, η πλήρης και η ισότιμη ένταξη όλων των πολιτών στην οικονομική και
κοινωνική ζωή συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο πολιτισμού. Αναμφισβήτητα, η
πρόσβαση όλων των ατόμων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, είναι θεμελιώδης γιατί συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική
ανεξαρτησία του ατόμου και

στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και

Αλληλεγγύης. Τέλος, η εργασία, πέρα από ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο
δικαίωμα, αποτελεί και χαρακτηριστικό-ευθύνη μιας κοινωνίας να αποδεχτεί τη
διαφορετικότητα και το δικαίωμα ίσων ευκαιριών.
Συμπερασματικά, η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα, πρέπει να λάβει
υπόψη της το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, βάσει του οποίου η
αναπηρία δε θεωρείται ατομικό αλλά ως κοινωνικό, συλλογικό ζήτημα. Οι
περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, όπως τονίζεται διαρκώς, δεν είναι απλώς
συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της
αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και της ιδιαιτερότητας των
ατόμων αυτών. Έχει γίνει αντιληπτό όμως, πως η ελληνική νομοθεσία έχει
μεριμνήσει για την εκπαίδευση των ΑμεΑ και έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματά τους
στον τομέα της απασχόλησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, η διατήρηση της υγείας δε συνιστά αποτέλεσμα
αποκλειστικά της σωματικής επάρκειας και ευρωστίας αλλά, αντιθέτως συνιστά το
αποτέλεσμα της εξισορροπητικής σχέσης ανάμεσα στο σώμα, το πνεύμα και το
περιβάλλον. Υγιή, θεωρούσε έναν άνθρωπο μόνο όταν υπήρχε η πλήρης αρμονία και
στα τρία επίπεδα. Αυτή η ιπποκρατική θεώρηση επικράτησε μέχρι τον 17ο αιώνα
οπότε οι εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα άρχισαν να αποκαλύπτουν τις
λειτουργίες και δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
Το κράτος πρόνοιας από την άλλη, όπως οικοδομήθηκε μεταπολεμικά στις
ανεπτυγμένες χώρες, πρόσφερε σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά την αναδιανομή
του εισοδήματος, το βιωτικό επίπεδο και την κοινωνική συνοχή. Οι πρόσφατες
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία επιβεβαιώνουν, την αντιφατική κατάσταση που
διαμορφώνεται και διεθνώς στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής τα τελευταία
χρόνια. Από τη μία μεριά τα ως τώρα αποτέλεσμα των αγώνων του αναπηρικού
κινήματος, έχουν διαδοθεί και έχουν γίνει κοινός τόπος για τις αξίες και αρχές που
αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη, η κοινωνική πρόνοια, δεν
νοείται πλέον ως καθολικό δικαίωμα αλλά ως εξατομικευμένη παροχή. Η διαφορά
ανάμεσα στις δυο εκδοχές, έγκειται στο γεγονός ότι το «δικαίωμα» αφορά όλους τους
πολίτες, ενώ η παροχή μόνο ορισμένο τμήμα του πληθυσμού και μάλιστα υπό
αυστηρές προϋποθέσεις (Παπαχριστόλουλος, 2014).
Παρά το γεγονός ότι η έννοια και το περιεχόμενο των ανθρώπινων δικαιωμάτων
διαμορφώθηκαν μέσα από την ιστορική εξέλιξη των εθνικών κρατών, στις μέρες μας,
η κατοχύρωση τους έχει γίνει υπόθεση υπερεθνικών φορέων, μέσω διεθνών
Συμβάσεων, Διακηρύξεων και Συμφωνιών. Οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι οποίοι
εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία, είναι ο ΟΗΕ και τα όργανά του, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ΕΕ.
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3.2. Πολιτικός λόγος και νομοθεσία στην υγεία-πρόνοια των ΑμεΑ
Ο πιο γνωστός, και ο πιο αναγνωρισμένος ορισμός για την υγεία, είναι αυτός που
προέρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας47 (ΠΟΥ), στο καταστατικό του
1946, και ο οποίος έκτοτε παραμένει ακριβώς ο ίδιος, δίχως καμία επίσημη αλλαγή σε
νοηματικό, εννοιολογικό ή συντακτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ «υγεία είναι η
κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η
απουσία ασθενείας ή αναπηρίας». Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι υπάρχει στενή
σύνδεση και αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια και ευρύτερα
με την αναπηρία (Παπαχριστόπουλος, 2013). Γι’ αυτό το λόγο, το κράτος πρόνοιας
πρέπει να ασκήσει μια πολιτική η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των
πολιτών και θα διασφαλίζει μια αξιοπρεπή επιβίωση.
Αναφορικά με την πρόνοια και το κράτος πρόνοιας, η πρόνοια «εκδηλώνεται»
μέσω της κοινωνικής πολιτικής και την οποίαν εφαρμόζει σε μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή ένα συγκεκριμένο κράτος. Παράλληλα, το κράτος πρόνοιας,
χαρακτηρίζεται από την ευρεία κοινωνική του λειτουργία και το οποίο φροντίζει για
την προστασία και την ευημερία των πολιτών του. Η παροχή της θεσμοθετημένης
μορφής τους «κράτους πρόνοιας» εντοπίζεται τον 19ο αιώνα, το 1881, στη Γερμανία,
ενώ προάγγελός του θεωρείται η Μεγάλη Βρετανία, στην οποία εμφανίζεται ο πρώτος
Νόμος προνοιακού χαρακτήρα, ο Νόμος περί Φτώχειας48 το 1834. Τα θεμέλια του
«κράτους πρόνοιας» ετέθησαν από την έκθεση του Μπέβερντιζ (Beveridge ReportSocial

Insurance

and

Allied

Services)

την

1η

Δεκεμβρίου

του

1942

(Παπαχριστόπουλος, 2013).
Ως προς τον ορισμό της αναπηρίας με βάση τη διεθνή κατάταξη του ΠΟΥ «ως
άτομα με αναπηρία αναγνωρίζονται εκείνα που αντιμετωπίζουν κινητική αναπηρία

47

World Health Organization: Η ιδρυτική διακήρυξη του οργανισμού κοινοποιήθηκε στις 7 Απριλίου
1948, τρία χρόνια αργότερα από την πρώτη συζήτηση αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός
παγκόσμιου οργανισμού για την υγεία κατά τη συνάντηση των διπλωματιών το 1946 για τη δημιουργία
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έκτοτε, στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της
Υγείας.
48
Νόμος περί φτώχειας (Poor Law Act): Σύμφωνα με το νόμο αυτόν, οι φτωχοί ήταν αναγκασμένοι να
εργάζονται στα εργατοκάτεργα με αντάλλαγμα την παροχή στέγασης και τροφής.
http://socialpolicy.gr/2012/02/%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%C
F%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE
%B7%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3.html
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(παραπληγία, τετραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α.), αισθητηριακή αναπηρία
(κώφωση, τύφλωση κτλ.) και διανοητική αναπηρία (άτομα με προβλήματα αντίληψης,
ομιλίας κτλ)». Στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, το 1975, χρησιμοποιείται ο όρος «ανάπηρο
άτομο» για να υποδηλώσει «το μη ικανό άτομο να επιβεβαιώσει από μόνο του ολικώς
ή μερικώς, τις αναγκαιότητες για μια κανονική ατομική και κοινωνική ζωή εξαιτίας
μειωμένων σωματικών ή πνευματικών δυνατοτήτων που έχει εκ γενετής ή όχι».
Ως αναθεώρηση ή συμπληρωματική διόρθωση εμφανίζεται η πρόταση της
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, σύμφωνα
με την οποία «στα ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές,
νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα
εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους
στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».
Εκτός όμως από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα ΑμεΑ στην
εκπαίδευση, την εργασία-απασχόληση, την προσβασιμότητα, δυσκολίες μπορεί να
συναντήσουν και στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Τα
προβλήματα προσβασιμότητας δεν εκλείπουν ούτε εκεί, ενώ προστίθενται και αυτά
της κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης. Επιπλέον, στην πρόνοια και την
κοινωνική φροντίδα, οι ελλείψεις στις κρατικές δομές πρόνοιας, κυρίως
υποστηρικτικές δομές προς την οικογένεια των ΑμεΑ, οδηγούν στον αποκλεισμό του
ατόμου και της οικογένειας του. Η οικογένεια ή το υποστηρικτικό περιβάλλον
καλείται να καλύψει το κενό της κρατικής κοινωνικής πολιτικής με αποτέλεσμα είτε
τον ομαδικό αποκλεισμό των εμπλεκομένων λόγω εξουθένωσης και αδυναμίας από
ένα σημείο και μετά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, είτε στην αναγκαστική
επιλογή του εγκλεισμού του ατόμου με αναπηρία σε κάποιο ίδρυμα κλειστής
περίθαλψης.

3.2.1. Το Δικαίωμα των πολιτών στην Υγεία
Η υγεία, διασφαλίζεται από μια σειρά Νόμων και διατάξεων και θεωρείται από τα
σημαντικότερα δικαιώματα με αρνητική και με θετική έκφανση. Το δικαίωμα αυτό,
διασφαλίζεται με τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την προστασία της καλής
σωματικής, ψυχικής, και κοινωνικής κατάστασης του ατόμου, με την επικύρωση της
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ισότιμης περίθαλψης ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική
κατάσταση του πολίτη και από την απαίτηση για υψηλού επιπέδου πλήρων επαρκών
και δωρεάν παροχών στην πρόληψη, την περίθαλψη και τη φαρμακευτική κάλυψη. Σε
αυτό το πλαίσιο, το 1983, ψηφίστηκε ο Νόμος 1397/8349 για τη θέσπιση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ο οποίος επικυρώνει ένα γνήσιο υποκειμενικό
δικαίωμα, καθολικό για όλους τους Έλληνες πολίτες (Παπαχριστόπουλος, 2013).

3.2.2. Το Δικαίωμα των πολιτών στην κοινωνική Πρόνοια
Στο Νομοθετικό Διάταγμα 57/197350 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος κοινωνική
πρόνοια. Με το Διάταγμα αυτό θεσμοθετείται και καθιερώνεται η παροχή κοινωνικής
βοήθειας από το Ελληνικό Κράτος προς όλους τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι δε
διαθέτουν πόρους για την αξιοπρεπή επιβίωση και διαβίωσή τους, είτε πρόσκαιρα
είτε σε μόνιμη βάση. Από αυτή τη βοήθεια, δύναται να επωφεληθούν και πολίτες οι
οποίοι δεν καλύπτονται από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
στο άρθρο 1 του Διατάγματος, ότι «το κράτος δια του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών και δια των υπό την εποπτεία τελούντων φορέων παρέχει κοινωνική
προστασία εις τας περιπτώσεις Έλλην πολίτης διαμένων μονίμως εν Ελλάδι: α) τελεί εις
κατάσταση ένδειας ή β) βρίσκεται εις μειωμένη κοινωνική, σωματική ή διανοητική
κατάσταση (αναπηρία πάσης φύσεως…)». Στην τελευταία αναθεώρηση του Ελληνικού
Συντάγματος51, και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 παρ. 6 ορίζεται ότι «τα άτομα με
αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία,
την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή της χώρας».
Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα αναφορικά με τα ΑμεΑ αλλά και τις
υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες έχει έναν επιδοματικό χαρακτήρα, επικεντρώνεται
δηλαδή στην παροχή επιδομάτων και όχι στην παραγωγή της επανένταξης και
αυτονόμησής τους, ακολουθώντας το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας. Οι
49

Ν.1397/7-10-1983—7-10-1983/ «περί Εθνικού Συστήματος Υγείας», ΦΕΚ 143 Α’. Ο Νόμος
θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Α. Παπανδρέου (21-10-1981—2-7-1989) με Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας τον Παρασκευά Αυγερινό και Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ελευθέριο Βερυβάκη.
50
Ν.Δ. 57/1973/ «περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και
καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων», ΦΕΚ 149 Α΄.
51
Σύνταγμα της Ελλάδας. Όπως αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα της 27ης Μαϊου 2008 της Η΄
Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToPolitevma/Syntagma/article-26
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υπηρεσίες

κοινωνικής

πρόνοιας

και

φροντίδας

στην

ελληνική

επικράτεια

διακρίνονται σε τρία επίπεδα:


Στην πρωτοβάθμια, η οποία καλύπτει τον τομέα της πρόληψης αναγκών,
προβλημάτων και κινδύνων,



Στη δευτεροβάθμια, η οποία επεκτείνεται στο πεδίο της θεραπείας κάθε
σωματικής, νοητικής και ψυχικής νόσου και αναπηρίας,



Στην τριτοβάθμια, η οποία καλύπτει τον τομέα της «παροχής ανοιχτής ή
κλειστής κοινωνικής φροντίδας», όπως π.χ. η φυσική αποκατάσταση ατόμων
με αναπηρία, τα ιδρύματα αποκατάστασης κτλ.

Η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παροχή υπηρεσιών, πρέπει να
παρέχεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο από κατάλληλες δομές. Στο
Νομό Φλώρινας, υπάρχουν το Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης
(ΚΑΦΚΑ στο Αμύνταιο), το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ

πρώην

ΚΕΚΥΚΑμεΑ),

ο

Οργανισμός

Απασχόλησης

Εργατικού

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το «Βοήθεια στο σπίτι» όπου πρόκειται για μια καινοτόμα
δομή η οποία ξεκίνησε τη δράση της το 200252.
Ο Ν. 2430/199653 στο άρθρο 4 παρ. 2, κατοχυρώνει το θεσμό της κάρτας
αναπηρίας, η οποία παρέχεται υποχρεωτικά σε όλα τα ΑμεΑ που τους έχει
αναγνωρισθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών ποσοστό 67% και άνω. Στη
συνέχεια, ο νέος αναπτυξιακός Ν. 3896/201054, ο οποίος δημιουργήθηκε για να
επιτρέψει την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, στο άρθρο 5 παρ.
2, ορίζει ως υποχρεωτική την ίση αντιμετώπιση των αναπήρων από όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς ενώ στο άρθρο 22 παρ. 6 ορίζει τον Συνήγορο του Πολίτη ως
προασπιστή και φορέα προώθησης της ίσης μεταχείρισης των ΑμεΑ σε όλες τις
δραστηριότητες του κοινωνικού γίγνεσθαι. Στον ίδιο Νόμο και συγκεκριμένα στο
άρθρο 31 παρ. 2, επισημαίνεται ότι εξαιρούνται τα ΑμεΑ από τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης και στο άρθρο 32 περιγράφονται οι όροι χορήγησης του επιδόματος
52

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας http://www.kediflo.gr/draseis-domes/boetheia-sto-spiti
Ν. 2430/9-7-1996 10-7-1996/ «καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 156 Α΄. Ο Νόμος
θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ με υπουργό Υγείας και Πρόνοιας τον Αναστάσιο Πεπονή.
54
Ν. 3896/6-12-2010 8-12-2010/ «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης Εναρμόνιση της κείμενης
νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ 207 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ (6-10-2010 11-11-2011) με Υπουργό εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Λουκία
Κατσέλη και Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Ανδρέα Λοβέρδο.
53
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πλήρους αναπηρίας των Ναυτικών Απομαχικών Ταμείων (ΝΑΤ) και αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργε-ίου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Παπαχριστόπουλος, 2013).
Ο πιο πρόσφατος Νόμος που θεσπίστηκε και αφορά το ενιαίο σύστημα
κοινωνικής ασφάλειας και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήματος, είναι ο Ν. 4387/2016 που αναφέρεται στην ένταξη ταμείων πρόνοιας σε
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) όπου
στόχος είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου στους δικαιούχους ασφαλισμένους και η καταβολή εφάπαξ παροχών στους
δικαιούχους ασφαλισμένους.
Από τα παραπάνω, αλλά και από τις προηγούμενες νομοθετικές αναφορές
προκύπτει ότι η σχεδιαζόμενη κοινωνική πολιτική από τις διάφορες κυβερνήσεις, τα
τελευταία χρόνια, επιχείρησε και κατόρθωσε να πετύχει σε σημαντικό βαθμό
ουσιαστικές αλλαγές προς την επιθυμητή κατεύθυνση βελτίωσης, δηλαδή των
συνθηκών επιβίωσης αλλά και διαβίωσης των ΑμεΑ και του οικογενειακού και
φιλικού περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλους
τους τομείς της χώρας.
Όσον αφορά το επίπεδο προνοιακής πολιτικής και δράσης, όπως διαφαίνεται και
στην έκθεση του 2004, οφείλει η πολιτεία να φροντίσει για μια ομαλή μετάβαση από
την ιδρυματοποίηση στη σταδιακή πλήρη ένταξη και συμμετοχή στην κοινότητα.
Χρειάζεται, συνεπώς, μια οργανωμένη δράση η οποία να περιλαμβάνει τη λήψη
μέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης για όλα τα ΑμεΑ σε όλη
τη χώρα, που θα συμβάλλουν στην πραγμάτωση της ανεξάρτητης διαβίωσης. Θα
πρέπει επομένως να ληφθούν προτάσεις για:


Κατάλληλα μέτρα πολιτικής όπως για παράδειγμα την ίδρυση νέων μεγάλων
ιδρυμάτων, την ανάπτυξη πολιτικών για την παροχή υπηρεσιών που θα
σέβονται και θα προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ



Την κατάργηση του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας και τη δημιουργία
ολιγάριθμων δομών φροντίδας. Επίσης, απαραίτητος θα ήταν και ο
διαχωρισμός των υποκειμένων βάσει των αναγκών και των δυνατοτήτων
τους, η καθιέρωση διεπιστημονικών ομάδων
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Στο Νομό Φλώρινας, έχουν τεθεί προτάσεις για την ίδρυση νέων υπηρεσιών
υποστήριξης όπως οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)55.
Πρόκειται για μια δομή η οποία ανταποκρίνεται στα άτομα με πολλαπλές
αναπηρίες ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας και
διακρίνεται

σε

δομές:

Προστατευμένης

Διαβίωσης,

Ημιαυτόνομης

Διαβίωσης, Αυτόνομης Διαβίωσης. Επίσης, στο δήμο Φλώρινας λειτουργεί
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» όπου πρόκειται για υπηρεσία η οποία
δύναται να εξασφαλίσει παροχές όπως κοινωνική εργασία, νοσηλευτική
φροντίδα, βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες και οικογενειακή
βοηθητική φροντίδα.

55

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης συστάθηκαν με την ΥΑ Π4β/οικ/4681/ΦΕΚ825/ΤΒ/1996, η
οποία όμως αναφέρεται μόνο στην κατηγορία των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι ΣΥΔ, ιδρύθηκαν
και λειτουργούν κατά κανόνα από Συλλόγους γονέων και Κηδεμόνων και δευτερευόντως από Δήμους
και χρηματοδοτήθηκαν σε πρώτη φάση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταληκτική ημερομηνία
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των ΣΥΔ ήταν ο Ιούνιος του 2013 γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο την
ενίσχυση της λειτουργίας τους (Παπαχριστόπουλος, 2014: 250).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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4.1. Εισαγωγή
Για πολλά χρόνια, ο σχεδιασμός των υποδομών αλλά και των υπηρεσιών, βασίστηκε
στις ιδανικές αναλογίες του μέσου χρήστη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ΑμεΑ, που
όπως τονίστηκε παραπάνω, το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής άρχισε να αντιμετωπίζεται
μεθοδευμένα μετά την μεταπολίτευση. Οι άνθρωποι όμως διαφέρουν τόσο ως προς τα
χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, βάρος, ύψος, ηλικία κ.α.) όσο και ως προς τις ικανότητες
τους (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, αντίληψη). Οι ικανότητες αυτές μάλιστα,
διαφοροποιούνται και στο ίδιο το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του, τόσο με την
πάροδο του χρόνου όσο και της ηλικίας. Είναι επομένως φυσικό, όλες οι υπηρεσίες
και οι υποδομές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση τη θεωρία του μέσου
χρήστη, να μην μπορούν να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων
των χρηστών αναπήρων και μη.
Οι πρώτες προσπάθειες διαμόρφωσης κατάλληλων περιβαλλόντων οδήγησαν στη
λήψη μέτρων, που ουσιαστικά προσπαθούσαν να προσαρμόσουν ήδη υφιστάμενες
υποδομές και υποδομές που συνέχισαν να σχεδιάζονται στις αναλογίες του μέσου
χρήστη, στις ανάγκες των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων. Σε αυτό συνέβαλε η θέσπιση
του Ν. 4067/201256 όπου με το Νόμο αυτό, επιχειρήθηκε η άρση προβλημάτων που
είχαν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του προηγούμενου Γενικού Οικοδομικού
Κανονισμού. Έτσι, προωθήθηκε η ιδέα των ειδικών προσαρμογών για την
προσβασιμότητα. Βέβαια, μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετώπιζαν τα άτομα με
κινητική αναπηρία και ιδιαίτερα τα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σταδιακά, στα
μέσα της δεκαετία του ’80, επέρχεται ο μοντέλο του «Σχεδιασμού για όλους ή
Καθολικού Σχεδιασμού» που προωθείται και σήμερα.

56

Ν. 4067/ 9-4-2012—9-4-2012/ «Περί Νέου Οικοδομικού Κανονισμού», ΦΕΚ 79 Α΄. Ο Νόμος
θεσπίστηκε Κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου (11-11-2011—17-5-2012) Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων τον Μαυρουδή Βορίδη.
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4.2. Νομοθεσία για προδιαγραφές δημοσίων χώρων για τα ΑμεΑ
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο δομημένο περιβάλλον, έγκειται στη
θέσπιση νέων Νόμων που αποβλέπουν στην κοινωνική ένταξη, και την ασφαλή και
ίση αντιμετώπιση των ΑμεΑ. Το ζήτημα που απασχολεί τον νομοθέτη είναι η
διαμόρφωση συνθηκών για τα ΑμεΑ που να υποδηλώνεται ο σεβασμός στην
προσωπικότητα των ατόμων. Έτσι, αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ζητήματα για την
πρόσβαση των υποκειμένων στους δημόσιους χώρους. Προβάλλεται η πολιτική των
δικαιωμάτων των ΑμεΑ ως πολιτών. Αυτές οι απόψεις συσχετίζονται με την
επικράτηση του κοινωνικού-πολιτικού μοντέλου για τα άτομα με αναπηρία που πλέον
δεν αντιμετωπίζονται ως ασθενείς αλλά ως κοινωνικά όντα και πολίτες. Ένας
σημαντικός Νόμος που θεσπίστηκε και αφορά τα ΑμεΑ και τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς (ΜΜΜ) είναι ο Ν. 2801/200057. Σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτού του
Νόμου, επιτρέπεται η διασκευή ή η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα για τη
μεταφορά ΑμεΑ. Επιπλέον, η αναγκαιότητα της διασφάλισης της προσβασιμότητας
για τα ΑμεΑ, διαφαίνεται και στο Ν. 3230/200458. Με το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν.
3230/2004 θεσμοθετήθηκε «η υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ.
και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών
διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ στους χώρους […]».
Επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ, καθιερώνονται στη Σύμβαση για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, που η
χώρα μας επικύρωσε με τον Ν. 4074/201259. Την ίδια χρονιά, ψηφίστηκε και ο Ν.
4067/2012 που σύμφωνα με το άρθρο 26, ορίζεται η κατάλληλη δόμηση εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου ενός κτιρίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των
ΑμεΑ ή των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο
άρθρο «επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και η κατακόρυφη, αυτόνομη και
57

Ν. 2801/ 1-3-2000 3-3-2000/ «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 46 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (134-2000 8-3-2004) με Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνίας τον Αναστάσιο Μαντέλη.
58
Ν. 3230/11-2-2004 11-2-2004/ «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 44 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Ν.Δ. με
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τον Προκόπη Παυλόπουλο.
59
Ν. 4074/ 11-4-2012—11-4-2012/ «Περί κυρώσεως της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες», ΦΕΚ 88 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου (11-11-2011—
17-5-2012) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιο Κουτρουμάνη.
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ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η
εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των
κτιρίων, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για όλους», όπως αυτές
τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Επιβάλλεται επίσης, να υπάρχουν χώροι
υγιεινής και στάθμευσης, οι οποίοι να είναι λειτουργικοί στα άτομα με αναπηρία».
Παράλληλα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου Νόμου, ορίζεται η
αναγκαιότητα να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό και εξωτερικό
χώρο των κτιρίων που αποτελούνται από στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών όπως
ράμπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες και να υπάρχουν θέσεις τοποθέτησης αμαξιδίου
στον όροφο. Στα υφιστάμενα κτίρια- πριν από την ισχύ του παρόντος Νόμου, όπου
στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου Δικαίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του ευρύτερου
δημοσίου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί Τ.Α. ή έχουν χρήσεις
συνάθροισης κοινού (π.χ. χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, αθλητικών ή
πολιτιστικών συγκεντρώσεων, κ.α.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και
πρατηρίων καυσίμων- επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι
λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από ΑμεΑ. Τέλος, κατά τη
διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως χώροι
που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών για παράδειγμα: πλατείες,
πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, νησίδες, χώροι πρασίνου, άλση, στάσεις, αποβάθρες κτλ.)
εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ (Χριστοφή, 2014).

4.2.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Το 2002 το υπουργικό συμβούλιο επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, αποφάσισε την
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και δημοσίευσε το Π.Δ. 92/11-42003. Τον Ιούνιου του 2003 ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευτικών Ζητημάτων, ο
Πέτρος Ευθυμίου60 μέσω της απόφασης Φ.120.61/132/61865/Β2/25.6.2003 διορίζει
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης, στις 28 Ιουλίου, του ίδιου έτους, μια
60

Ο Πέτρος Ευθυμίου είναι Έλληνας πολιτικός που έχει διατελέσει βουλευτής, ευρωβουλευτής και
Υπουργός Παιδείας επί μία τετραετία. Το 2000 ανέλαβε εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός Παιδείας
στην κυβέρνηση του Σημίτη, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την πτώση της κυβέρνησης το 2004.
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ομάδα υπουργών υπό την καθοδήγηση του Υπουργού παιδείας και Θρησκευτικών
Ζητημάτων ο Ευθυμίου εγκαθιστά την Διοικούσα Επιτροπή στην Κοζάνη. Οι
εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα βρίσκονται
συγκεντρωμένες στην Πανεπιστημιούπολη στο 3ο χιλιόμετρο Φλώρινας- Νίκης, ενώ
στην Κοζάνη, μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στη Ζώνη Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας (ΖΕΠ), τα τμήματα, τα εργαστήρια και οι υπηρεσίες είναι
εγκαταστημένα σε κτίρια παραχωρημένα από το Δήμο Κοζάνης ή ενοικιαζόμενα61.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ (Εμπόδια-ανάγκες-τρόποι διασφάλισης)

Πρόσοψη-κεντρική είσοδος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Όπως μαρτυρεί η εικόνα, η πρόσβαση για τα άτομα με κινητική αναπηρία, δεν
εξασφαλίζεται στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του Πανεπιστημίου. Προκειμένου
να καλυφθεί αυτή η έλλειψη και με τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των ΑμεΑ στη
σχολή, διαμορφώθηκε στη δεύτερη είσοδο μια ειδική ράμπα για τα ΑμεΑ. Πρόκειται
για συμπληρωματική παρέμβαση η οποία δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο
κατασκευής του κτιρίου με αποτέλεσμα να έχει ατέλειες ως προς το σχεδιασμό, τη
χρήση των υλικών και ειδικά τους χειμερινούς μήνες η επικάλυψη της ράμπας να
είναι ολισθηρή και τα ΑμεΑ να χρειάζονται συνοδό-βοηθό στην πρόσβασή τους στο
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ανακτήθηκε από http://uowm.gr/to-panepistimio/istorikianadromi/
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κτίριο. Για να επιτευχθεί η προσβασιμότητα, χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα πλέγμα
παρεμβάσεων που θα διευκολύνει και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των
πολιτών με αναπηρία.

Είσοδος από το πλάι
Από την πλαϊνή είσοδο μπορούν να εισέλθουν όλοι οι πολίτες στο εσωτερικό του
κτιρίου, καθώς εκτός από τα σκαλοπάτια, έχει κατασκευαστεί και μια ράμπα
διέλευσης πεζών. Η ράμπα αυτή εξυπηρετεί τόσο τα άτομα με κινητικά προβλήματα
και τους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου αλλά και άτομα με προβλήματα όρασης
(μερική ή ολική).

Ράμπα διέλευσης αναπηρικού αμαξιδίου
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Το κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί έναν όχι ιδιαίτερα
προσβάσιμο χώρο για τα ΑμεΑ, καθώς ορισμένες ενέργειες εξασφάλισης της
προσβασιμότητας,

όπως

ράμπες

στις

αίθουσες

και

WC

για

τα

ΑμεΑ,

πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων. Όπως δηλώνει στη συνέντευξή του ο
Εκπαιδευτικός και πρώην φοιτητής του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ευάγγελος Τσαβδάρης, ήταν ενεργό μέλος του φοιτητικού Συλλόγου και με τις
προτάσεις που έθετε στόχευε στην βελτίωση και την καλύτερη ποιότητα ζωής των
φοιτητών. Συγκεκριμένα αναφέρει «…η πίσω πόρτα που άνοιξε στο ισόγειο, άνοιξε
και με αφορμή εμένα. Και η ράμπα στην μπροστινή όψη του κτιρίου έγινε με αφορμή
εμένα. Όπως επίσης και η ράμπα στο μικρό αμφιθέατρο έγινε με αφορμή εμένα. Δεν τη
χρησιμοποιούσαν. Στο μικρό μπλε αμφιθέατρο έγινε εκ των υστέρων όπως και οι WC
των αναπήρων. Βέβαια σε αυτό συνέβαλλε και η συναίνεση των καθηγητών, οι οποίοι
θα έλεγα ότι είναι πολύ ρεαλιστές και ακτιβιστές σε πολλά ζητήματα».
Την προσβασιμότητα σε μια δομή όμως, δεν εξασφαλίζει μόνο η διαμόρφωση
εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών και οι ράμπες αλλά και οι ειδικοί τεχνολογικοί
μηχανισμοί που απευθύνονται στη διευκόλυνση των ΑμεΑ να λάβουν πληροφόρηση
ή να επικοινωνήσουν με τρόπο εύκολα αντιληπτό. Στο Άρθρο 2 της Νέας Σύμβασης
των Ηνωμένων εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, γίνεται ειδική
αναφορά στην επικοινωνία με προσβάσιμους τρόπους καθώς και στην πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση ως εξής: «Άρθρο 2: Ορισμοί […..]
«Επικοινωνία

περιλαμβάνει

γλώσσες,

απεικόνιση

κειμένου,

Braille,

απτική

επικοινωνία, χαρακτήρες μεγάλους μεγέθους, προσβάσιμα πολυμέσα καθώς και γραπτή,
ηχητική, φυσική γλώσσα, ανάγνωση κειμένου, μεγεθυντή και εναλλακτικούς τρόπους,
μέσα και μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης προσβάσιμης τεχνολογίας
πληροφόρησης και επικοινωνίας». Εφόσον λοιπόν, αναφερόμαστε στον τομέα της
εκπαίδευσης, όπως αναφέρει και η Σύμβαση, με δεδομένη την ποικιλία αναπηριών
και τις διαφορετικές κατηγορίες που διαμορφώνονται ανά κατηγορία αναπηρίας, η
επικοινωνία και η σήμανση για να είναι προσβάσιμες σε όλους, θα πρέπει να
επεκτείνονται και σε μορφές πέραν των συμβατικών.
Στο χώρο του Πανεπιστημίου, απαραίτητη είναι η χρήση μεγάλων χαρακτήρων
και χρωματικών αντιθέσεων που να υποδεικνύουν που είναι οι αίθουσες και οι χώροι
υγιεινής για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Επίσης, απαραίτητη είναι γνώση
γραφής Braille από το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων,
καθώς επίσης και η χρήση ανάγλυφων χαρτών-μακετών και η χρήση ηχητικής
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σήμανσης. Συχνά τα άτομα με αναπηρία διευκολύνονται στον προσανατολισμό τους
αν στο χώρο μέσα υπάρχουν στοιχεία που παράγουν χαρακτηριστικούς ήχους
(Χριστοφή, 2013). Ακόμα, για τα άτομα με τα προβλήματα ακοής επιβάλλεται η
χρήση οπτικής σήμανσης και η γνώση της νοηματικής γλώσσας από το επιστημονικό
προσωπικό όλων των βαθμίδων καθώς επίσης και η πρόβλεψη υπότιτλων στις
καθημερινές διαλέξεις εάν και εφόσον υπάρχουν φοιτητές με κώφωση.

Συμπεράσματα
Τα οφέλη από την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ είναι πολλά. Αρχικά,
δεν περιορίζεται το δικαίωμα των ατόμων αυτών στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια
εκπαίδευση, αλλά τους δίνεται το δικαίωμα να καλλιεργηθούν πνευματικά και να
έχουν ενεργό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να
αναπτύξουν τις συνειδήσεις τους, και να αποκτήσουν γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επομένως, η ανάγκη για τη χάραξη πολιτικής
ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε όλες τις διαστάσεις της
καθημερινής ζωής και ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης συνάδει με τις σύγχρονες
τάσεις και αντιλήψεις.
Επίσης, το εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο
ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του κάθε
μαθητή/φοιτητή. Σε αυτό, ευθύνη έχει η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική της χώρας
έτσι ώστε να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό σύστημα, σχεδιάζοντας κατάλληλους
Νόμους και προωθώντας τη συνεργασία με κράτη που έχουν εμπειρία σε ανάλογα
θέματα (πχ. Σουηδικό μοντέλο), για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση
παρεχόμενων υπηρεσιών που απευθύνονται στην εκπαίδευση ΑμεΑ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι φορείς/δομές που αντιπροσωπεύουν και τα
ΑμεΑ, οφείλουν να στηρίζουν τα άτομα αυτά μέσα από πολιτικές και κοινωνικές
δράσεις καθώς αποτελούν τον πιο δυναμικό τρόπο για να επαναπροσδιοριστεί η
έννοια της αναπηρίας.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σχολιαστεί ότι το πανεπιστήμιο ως τριτοβάθμια
εκπαίδευση θα πρέπει να συμβάλλει στην εκπαίδευση των ατόμων, στα δικαιώματα
των ΑμεΑ ώστε σε όλους τους χώρους να μην χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια αλλά να
κινούνται αυτόνομα και να ανεξαρτητοποιούνται. Ζήτημα φυσικά, που σχετίζεται και
με την εφαρμογή του κοινωνικοπολιτικού μοντέλου. Το γεγονός ότι στο
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πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, στεγάζονται παιδαγωγικές σχολές
μας απασχολεί διότι εδώ εκπαιδεύονται άτομα που θα εκπαιδεύσουν και άλλους
πολίτες. Άρα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση και εφαρμογή
Νόμων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ΑμεΑ ώστε οι φοιτητές και
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να κοινωνικοποιηθούν στα νέα δεδομένα αποδοχής των
ατόμων, συνεργασίας και προόδου σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης που θα προάγει την
πολιτική των δικαιωμάτων.

4.2.2. Ειδικό Σχολείο α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Στο Π.Δ. 603/ 198262, ορίστηκαν οι τύποι των Μονάδων Ειδικής Αγωγής, όπου ως
Μονάδες Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ., ορίζονται τα αυτοτελή
Ειδικά Σχολεία όλων των βαθμίδων και οι Ειδικές Τάξεις ή Τμήματα Ειδικής Αγωγής
που λειτουργούν σε κανονικά σχολεία της Γενικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Στις Μονάδες που παρέχεται Ειδική Αγωγή περιλαμβάνονται τα Ειδικά Σχολεία για
παιδιά που υστερούν νοητικά. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι τα Σχολεία
αυτά δέχονται παιδιά που έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω από το ενδεικτικό όριο που
είναι 75 και που είναι εκπαιδεύσιμοι/ες ή ασκήσιμοι/ες όπως διαπιστώνεται από την
Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία του άρθρου 7 του Ν. 1143/1981. Επίσης, Μονάδες
Ειδικής Αγωγής, θεωρούνται τα Ειδικά Σχολεία για τυφλά, για κωφά και για
σωματικά ανάπηρα παιδιά. Επιπλέον, προβλέπεται η ίδρυση Ειδικών Σχολείων για
συναισθηματικά διαταραγμένα, κοινωνικά δυσπροσάρμοστα και για ψυχικά
πάσχοντα παιδιά. Στο Νόμο αναφέρονται εξειδικευμένες δομές όπως τα Πολυδύναμα
Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Τάξεις ή Τμήματα κανονικών Εκπαιδευτικών Μονάδων
στα οποία παρέχεται Ειδική Εκπαίδευση, οι λεγόμενες Ειδικές τάξεις ή Τμήματα
Ειδικής Αγωγής αντίστοιχα.
Σημαντικός Νόμος για την οργανωμένη Ειδική Αγωγή, όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, θεωρείται ο Ν. 2817/2000 ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 1 προσδιορίζει
ότι «η εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε
δημόσια σχολεία. Η μορφή των σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος και το
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Π.Δ. 603/ 21-9-1982 21-9-1982 «Οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Ειδικής Αγωγής», ΦΕΚ
117 Α'. Το Π.Δ. εκδόθηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ με Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων τον Πέτρο Μώραλη.
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βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή». Έτσι, οι μαθητές με Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες μπορούν να φοιτούν φυσικά σε αυτοτελή Σχολεία Ειδικής
Αγωγής όπως σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) αλλά και σε γενικά σχολεία που λειτουργούν Τμήματα Ένταξης
ή Παράλληλης Στήριξης. Στην εξέλιξη του ενδιαφέροντος για την Ειδική Αγωγή
επικεντρωμένο στο κοινωνικοπολιτικό μοντέλο, εντάσσεται η νομοθεσία του 2008.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3699/200863 ορίζεται το περιεχόμενο και
οι δομές τη Ειδικής Αγωγής, έτσι καθορίζεται ότι: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» δηλαδή, η ΕΑΕ είναι το
σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και
διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΕΑΕ, παρέχεται στο πλαίσιο των σκοπών της
Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης
και δια βίου εκπαίδευσης.
Όπως φαίνεται επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητα των μαθητών και να
τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην
οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή, όπως άλλωστε
επιδιώκει κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Η ΕΑΕ, όπως και η Γενική Εκπαίδευση, είναι
υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν
εκπαίδευσης. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής εντάσσεται ως εφαρμοσμένη
πολιτική η ίδρυση και οργάνωση Ειδικών Σχολείων στο Νομό Φλώρινας. Φαίνεται
ότι η οργάνωση της Ειδικής Εκπαίδευσης στο Νομό Φλώρινας αποτελεί
παραδειγματική περίπτωση συμμετοχής φορέων πίεσης για την ίδρυση σχολείων. Η
δράση Ειδικών Συλλόγων Γονέων με εκπροσώπους που δραστηριοποιούνται και σε
άλλους συλλογικούς φορείς, ενίσχυσε την επιχειρηματολογία και την πολιτική
παρέμβαση για την ίδρυση σχολείων.
Ειδικότερα, όσον αφορά το Ειδικό Σχολείο Φλώρινας, ύστερα από διάλογο με τον
διευθυντή του σχολείου, διαπιστώθηκε ότι το Σχολείο οικοδομήθηκε υπό την πίεση
των γονέων: «το Ειδικό Σχολείο χτίστηκε υπό την πίεση των γονέων οι οποίοι τα
τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αποδέχονται το πρόβλημα των παιδιών τους. Πιο
παλιά τα είχαν κλεισμένα στο σπίτι και δεν τα πήγαιναν, ούτε στο σχολείο ούτε
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Ν. 3699/ 26-9-2008_2/10-2008/«Περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαιδεύσεως ατόμων με αναπηρία ή με
ειδικές και εκπαιδευτικές ανάγκες», ΦΕΚ 199 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Νέας
Δημοκρατίας (19-9-2007_ 7-10-2009) με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Α. Καραμανλή. Υπουργός
Παιδείας το διάστημα αυτό, διετέλεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης (19-9-2007_ 7-1-2009).

76

πουθενά». Όπως φαίνεται, ο διευθυντής του Σχολείου επισημαίνει ότι το ζήτημα της
ίδρυσης Ειδικών Σχολείων συνδέεται με την αποδοχή από τους ίδιους τους γονείς, ότι
τα παιδιά τους είναι εκπαιδεύσιμα και ότι πρέπει να ωφεληθούν από μια πολιτική
δικαιωμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που απορρέει από την
ιδιότητά τους ως πολιτών. Παρατηρούμε συνδυαστικά ότι τόσο η νομοθεσία του 2000
όσο και αργότερα η νομοθεσία του 2008, επικεντρωμένες στο κοινωνικοπολιτικό
μοντέλο συμβάλλουν έμμεσα και στην αλλαγή κουλτούρας για τα ΑμεΑ. Επίσης, το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων συνέβαλε και σε μια διαφορετική αντίληψη για το
ρόλο τους ως γονέων προκειμένου και οι ίδιοι να επιμορφωθούν σε ζητήματα που
έχουν σχέση με τη διευκόλυνση των παιδιών τους για να ενταχθούν στην κοινωνία.
Ως προς τις λειτουργικές συνθήκες του Ειδικού Σχολείου παρατηρείται ότι
αποτελεί δημόσια δομή εκπαίδευσης και όσον αφορά τη λειτουργία του,
συνεργάζεται με το Κέντρο Διαγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕΔΔΥ) το οποίο εκδίδει γνωματεύσεις για το Ειδικό Σχολείο, όπως ορίζει το άρθρο
6 του Ν. 3699/2008. Μας απασχόλησε το ζήτημα της πρόνοιας του Νόμου για τον
ειδικό ρόλο των γονέων οι οποίοι παίρνουν την τελική απόφαση όσον αφορά τη
φοίτηση των παιδιών τους στη Σχολική Μονάδα στην οποία θα φοιτήσει. Ενώ
φαίνεται ότι είναι μια δημοκρατική διευθέτηση, από την άλλη ίσως παρακωλύει τη
φοίτηση σε Ειδικά Σχολεία αν οι γονείς δεν έχουν αποδεχτεί τις διαφοροποιημένες
ανάγκες των παιδιών τους. Εκτιμούμε ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να απασχολήσουν
την επιστημονική κοινότητα και να διερευνηθούν με ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες,
θέματα που σχετίζονται με τη φοίτηση ή τη μη φοίτηση σε Ειδικές Δομές
Εκπαίδευσης. Αυτός ο προβληματισμός προήλθε από την έρευνα μας στο μικροεπίπεδο του Δήμου Φλώρινας.
Όλο το διάστημα της έρευνας καταγράψαμε και ειδικότερα στοιχεία για την
υποδομή του Ειδικού Σχολείου. Έτσι μελετήθηκαν αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως:
διαρρύθμιση χώρων, υλικά επιχρίσματος, όγκος κτιρίου, πληρώσεις από πωρόλιθο ή
πλακάκι. Τα ζητήματα αρχιτεκτονικής θεωρήθηκαν σημαντικά γιατί αναδεικνύουν το
χώρο και δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηρίζεται φιλικό και οικείο ένα
περιβάλλον. Το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο συστεγάζονται. Επομένως μας
ενδιέφερε εδώ αν υπήρχε πρόνοια για τη συμπληρωματικότητα των κτιρίων ώστε η
κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση της ενιαίας εκπαίδευσης αν εκφραζόταν και στο
αρχιτεκτόνημα, δηλαδή στη δομή των κτιρίων. Θα παρατηρούσαμε ότι χωρίς να είναι
κάποια υποδειγματική κατασκευή φαίνεται ως ενιαίο κτίριο, να επαναπροσεγγίζει
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αρχές δημοκρατικής οργάνωσης μέσα από ένα κτίριο που σέβεται τους μαθητές άρα
δεν διαφοροποιεί αρνητικά τα ΑμεΑ, αντίθετα συντελεί στην κοινωνικοποίηση όλων
στη σύνθετη κοινωνία των ατόμων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χώροι που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας και
βοήθειας: Φωτεινές αίθουσες με διαυγή υαλοστάσια επιτρέπουν τη διάχυση του
φωτός ώστε εργαζόμενοι και μαθητές να μπορούν να δημιουργούν στους ειδικούς
χώρους. Στον πρώτο (1ο) όροφο του κτιρίου υπάρχει γυμναστήριο, αίθουσα εστίασης,
φυσικοθεραπείας, και αίθουσες εργασίας ειδικευμένου προσωπικού όπως κοινωνικοί
λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α. Στον δεύτερο (2ο) όροφο του κτιρίου υπάρχουν αίθουσες
διδασκαλίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου και από το 2015 τέθηκε
σε εφαρμογή η λειτουργία του σχολείου ως ολοήμερο. Παράλληλα, στην
Εκπαιδευτική αυτή Μονάδα, υλοποιείται πρόγραμμα συνεκπαίδευσης. Για την
υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το Ειδικό Σχολείο Φλώρινας, φιλοξενεί δυο
τάξεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου (Γ1-Γ2) μία έως δύο φορές την εβδομάδα όπως
ορίζει το πλαίσιο του προγράμματος.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ (Εμπόδια-ανάγκες-τρόποι διασφάλισης)

Πρόσοψη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Βλέποντας την πρόσοψη του κτιρίου, παρατηρείται από μπροστά μια διάβαση πεζών
η οποία διευκολύνει την διέλευση των πεζών και υποχρεώνει τους οδηγούς των
οχημάτων να τους παραχωρήσουν προτεραιότητα. Χρησιμοποιούνται όπως φαίνεται
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και στη φωτογραφία ποικίλα υλικά προκειμένου να κατασκευαστεί ένα κτίριο που να
τηρεί τις προδιαγραφές του οργανωμένου εκπαιδευτικού χώρου. Σκυρόδεμα και
τούβλα εναρμονίζονται δημιουργώντας ένα κτίριο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονα διαφοροποιείται από τα
παλιότερα κτίσματα. Η είσοδος των ΑμεΑ διευκολύνεται με ένα διακριτικό
κεκλιμένο επίπεδο στο οποίο άνετα μπορούν να κινηθούν χωρίς να χρειάζονται
βοήθεια. Η επίστρωση με πορώδες υλικό, καθιστά αυτό το διάδρομο ασφαλή διότι τα
αμαξίδια δεν ολισθαίνουν και δεν χάνεται η ισορροπία των ΑμεΑ.

Κεντρική Είσοδος Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Η είσοδος είναι στο επίπεδο του πεζοδρομίου χωρίς να έχει καμία υψομετρική
διαφορά από αυτό. Υπάρχει διάβαση πεζών και προειδοποιητική πινακίδα ότι υπάρχει
Σχολείο, κάτι το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών. Η είσοδος είναι
ενιαία για όλους τους μαθητές έχοντας τις απαραίτητες διαστάσεις για να χωρέσει ένα
αναπηρικό αμαξίδιο.
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χώρος υποδοχής

Ο χώρος υποδοχής εξασφαλίζει την άνετη εσωτερική διακίνηση των αναπηρικών
αμαξιδίων καθώς επίσης υπάρχουν δύο ανελκυστήρες των οποίων οι θύρες έχουν τις
κατάλληλες διαστάσεις για την εξυπηρέτηση των μαθητών με αναπηρικό αμαξίδιο.
Έλλειμμα αποτελεί η τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού, ο οποίος θα διευκόλυνε
ενδεχομένως τα άτομα που έχουν ψυχωτικές νευρώσεις η συναισθηματικά τραύματα
π.χ. κλειστοφοβία.

Ανελκυστήρες στο χώρο υποδοχής
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Δεύτερος (2ος) όροφος Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής

Ο διάδρομος έχει κατάλληλο πλάτος διακίνησης των μαθητών με κινητική αναπηρία
αλλά και προβλήματα όρασης και αντίληψης, καθώς μπορούν να πραγματοποιήσουν
ελιγμούς, να στηριχτούν από τα κάγκελα στήριξης που είναι τοποθετημένα σε
κατάλληλο ύψος κατά μήκος του τοίχους και να μην έρθουν αντιμέτωπα με εμπόδια.

Αίθουσες διδασκαλίας 2ου ορόφου

Οι αίθουσες διδασκαλίας αποτελούν τον χώρο όπου οι μαθητές περνούν τις
περισσότερες ώρες του σχολικού προγράμματος. Εκτός από το εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) που συμβάλλει στην
την παροχή γνώσεων ανάλογα με
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τις δυνατότητες του κάθε μαθητή, απαραίτητη είναι και η συμβολή του ειδικού
βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ). Το ΕΒΠ στοχεύει στην διευκόλυνση των ΑμεΑ στην
μετακίνησή τους προς τους χώρους υγιεινής και εστίασης αλλά και προς του χώρους
αναψυχής όπως προαύλιος χώρος κ.α. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η
κάθε Σχολική Μονάδα συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη
κοινωνικών σχέσεων όλων, όχι μόνο μέσα στις αίθουσες του σχολείου αλλά και στον
προαύλιο χώρο. Στην περίπτωση του Ειδικού Σχολείου Φλώρινας, υλοποιείται και
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης που έχει ως στόχο την συνύπαρξη των ΑμεΑ με τους
μαθητές του Γενικού Σχολείου που βρίσκεται πίσω από το Ειδικό Σχολείο και έχουν
κοινό προαύλιο χώρο. Οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου, μπορούν να έχουν άμεση
πρόσβαση στον κοινό αυτό προαύλιο χώρο, με τη βοήθεια του ΕΒΠ. Ο κοινός
προαύλιος χώρος και συνύπαρξη όλων των μαθητών, συμβάλλει στην εξάλειψη του
στιγματισμού και της περιθωριοποίησης. Η επαφή αυτή των μαθητών, παγιώνει το
αίσθημα αποδοχής των ΑμεΑ και αναπτύσσει αισθήματα αλληλοεκτίμησης,
αλληλοαποδοχής και αλληλεγγύης.

Χώροι υγιεινής
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Στον όροφο όπου πραγματοποιείται η διδασκαλία, υπάρχει προσβάσιμος χώρος
υγιεινής με την κατάλληλη ένδειξη. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας και των
κατάλληλων πρακτικών εφαρμογών εντάσσουν τα ΑμεΑ σε ένα ισότιμο και φιλικό
σχολικό περιβάλλον. Στόχος πρέπει να είναι η ένταξη των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους ενώ
παράλληλα, πρέπει να διαφαίνεται η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού και των
φαινομένων βίας και ρατσισμού ως προς τα ΑμεΑ.

Συμπεράσματα
Το Ειδικό Σχολείο του Νομού Φλώρινας, είναι χτισμένο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές
και κατάλληλο για τα ΑμεΑ. Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι η Ελλάδα, έχει υιοθετήσει
τα ευρωπαϊκά μοντέλα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ΑμεΑ με κύριο στόχο την
ισότητα και την κοινωνική τους ένταξη. Αυτό, οδηγεί σε μια κοινωνία περισσότερο
προοδευτική, η οποία σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών και δεν ενδυναμώνει
ρατσιστικές τάσεις.
Αναφορικά με τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής που
ερευνάται, εφαρμόζονται πάντα οι νομικές διατάξεις του εκάστοτε Νόμου που
αφορούν τη δομή που εξετάζεται. Η συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα, εξασφαλίζει την
άμεση προσβασιμότητα των ατόμων με κάθε είδους αναπηρία καθώς το κτίριο είναι
δομημένο και προσαρμοσμένο σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Άλλωστε, κύριος στόχος του
Σχολείου είναι να μεριμνά μέσα από τις πρακτικές του, για την παροχή
αποτελεσματικών διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών προς όλους τους μαθητές,
ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Πρόκειται για ένα Σχολείο το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
κοινωνίας και προσπαθεί να εξασφαλίσει στα παιδιά την ικανότητα να «μεγαλώσουν»
μαζί με τα υπόλοιπα σαν ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει να μιλήσουμε
για μια κοινωνία «ίση για όλους» κι όχι για μια κοινωνία που επιβιώνουν μόνο όσοι
έχουν πολιτική πυγμή.
Συνακόλουθα, το δομημένο Σχολικό περιβάλλον, συμβάλλει στην ισότιμη
συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τα
προγράμματα συνεκπαίδευσης που υλοποιεί και έχουν ως στόχο την εκμηδένιση των
εμποδίων που οδηγούν στην ισότιμη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. Οι διδακτικοί
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τάξη, και οι κατάλληλες τεχνικές διδασκαλίας
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όπως επίσης και η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, έχουν ως αποτέλεσμα τη
συνύπαρξη όλων των μαθητών σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Μιλώντας για ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα πρέπει να
παραλείψουμε και την ισότιμη πρόσβαση. Εκτός από την προσβασιμότητα που
αναφέρθηκε στην κτιριακή υποδομή, πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια ζητήματα
όπως η αξιοποίηση της χρήσης πολλαπλών εκπαιδευτικών μέσων και υλικών, το
διδακτικό αντικείμενο να παρουσιάζεται με εικόνες και ήχο ώστε να γίνεται προσιτό
στους μαθητές με διαφορετικές ανάγκες. Επιπλέον, να δίνεται η προτεραιότητα στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την ποιότητα της «καθημερινότητας»
για τους μαθητές με νοητική αναπηρία ώστε να μπορεί ως αυριανός πολίτης, να
μετέχει ισότιμα στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
Συχνά μάλιστα, προτείνονται ειδικότερες προσαρμογές στο πλαίσιο της διδασκαλίας,
όπως για παράδειγμα, γραφήματα ή και μαγνητοφώνηση των οδηγιών. Πιο
συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση τεχνικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
μαθητών με νοητική αναπηρία και στις δυνατότητές του (Levine, 2003).
Όσον αφορά τους μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής, επιτυχή έκβαση για
την πορεία της διδασκαλίας θα αποτελούσε ο σχεδιασμός εξατομικευμένου
προγράμματος βασισμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, που
επιτυγχάνεται με τη χρήση μεθόδων εκπαιδευτικής τεχνολογίας όπως ατομικά
βοηθήματα ακοής και χρήση μηχανής Braille. Τέλος, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος
ΕΕΠ, κατάλληλου για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών, το όποιο πρέπει
να εφαρμόζει μια πολιτική διαρκούς επαγγελματικής αναβάθμισης μέσα από
επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια κ.α. για να είναι σε θέση να αναπτύξει την
ικανότητα του σε σχέση με τις μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με κάθε είδους
αναπηρία.
Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην ανατροπή κοινωνικών
δεδομένων, καθώς δημιουργεί μια νέα κουλτούρα για την αναπηρία. Τα ΑμεΑ, δεν
πρέπει να θεωρούν ότι διαφοροποιούνται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και από
την κυρίαρχη κουλτούρα του συνόλου. Η εκπαιδευτική πραγματικότητα πρέπει να
συμβαδίζει και να αποδέχεται την κοινωνική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτής της
αντιμετώπισης, ο μαθητής με αναπηρία δεν απαξιώνεται αλλά αντίθετα γίνεται
αποδεκτός και ισότιμο μέλος της εκπαιδευτικής και κοινωνικής μονάδας.
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4.2.3. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φλώρινας
Σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές ανάγκες» ως Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής ορίζονται στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τα οποία είναι Επαγγελματικά Σχολεία που
απευθύνονται στα ΑμεΑ. Όπως ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3699/2008, οι τάξεις των
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ήταν πέντε (5) και η δυνατότητα φοίτησης σε αυτές ανερχόταν από πέντε
(5) έως οκτώ (8) χρόνια. Σε αυτές τις Μονάδες, εγγράφονται απόφοιτοι Δημοτικών
Σχολείων Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση διαγνωστικών
υπηρεσιών καλύπτοντας βέβαια πρώτα, την υποχρεωτικότητα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στις αυτοτελείς ΣΜΕΑ της Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να παραταθεί
ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών πέρα από το 23ο έτος της
ηλικίας τους. Για την παράταση αυτή, αποφασίζει ο αρμόδιος διευθυντής
εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ. Με αυτόν τον τρόπο,
δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε ένα
περιβάλλον, όπου με την κατάλληλη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού θα
κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά αντίστοιχα του
κάθε επαγγέλματος.
Ωστόσο,

με

τον

πιο

πρόσφατο

Ν.

4186/201364

«Αναδιάρθρωση

της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», θεσμοθετείται πρακτική άσκηση
διάρκειας δύο τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η
οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Επιπλέον, σύμφωνα
με το άρθρο 28 παρ. 1βγ του Νόμου αυτού, για τους μαθητές που φοιτούν στα
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από τον Σύλλογο
Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό
των απουσιών, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της Επιτροποής
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) εφόσον αυτή
έχει συσταθεί. Εν συνεχεία, οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., έχουν τη δυνατότητα να
64

Ν. 4186/ 17-9-2013 17-9-2013/ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», ΦΕΚ 193 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Ν.Δ. με Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων των Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
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εγγραφούν σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Ειδικής Αγωγής κατόπιν
εισήγησης του ΚΕΔΔΥ. Με το Νόμο αυτό φαίνεται να έχει εκσυγχρονιστεί ακόμα
περισσότερο ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής, καθώς η κοινωνία προσπαθεί να εντάξει
τα ΑμεΑ σε ένα πλαίσιο έτσι ώστε τα άτομα αυτά να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα
δικαιώματά τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Η πρακτική αυτή, συνάδει με τη Διεθνή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ που στοχεύει στην ένταξη αυτών στην
ανοιχτή αγορά εργασίας και στην ισότητα σε όλους τους τομείς.
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας, ως διαβαθμισμένη Σχολική Μονάδα στη Β’/βάθμια
εκπαίδευση, ξεκίνησε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και χορηγεί
στους αποφοίτους μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα όπως ορίζει ο Ν.
4186/2013. Η εκπαίδευση των μαθητών ολοκληρώνεται με την προβλεπόμενη
πρακτική τους άσκηση της ΣΤ΄ τάξης, η οποία λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής
εξειδίκευσης με σκοπό των εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωση
τους στον εργασιακό χώρο με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην προστατευόμενη
ή ελεύθερη αγορά εργασίας.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η Υ.Α. Δ3/15717/2016 ΦΕΚ-310 Β΄65 όπου
αναγράφεται ότι επεκτείνεται ο θεσμός του σχολικού συνεταιρισμού στις ΣΜΕΑΕ
Α’/βάθμιας, Β’/βάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται στην
απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στόχος ήταν «η
επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις σχολικές μονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2015 16 και 2016 17 με σκοπό
την ανάπτυξη των κοινωνικών και προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την
ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την εξασφάλιση της
δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών που
φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια)».
Η επέκταση αυτή του Σχολικού Συνεταιρισμού υποδηλώνει ένα σύγχρονο θεσμό
της κοινωνικής ζωής που έχει ως βασικό στόχο τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, τη
συνεργασία και την κοινωνική ευθύνη για την ανάπτυξη μια δημοκρατικής
65

Υ.Α. Δ3/15717/ 2-2-2016 15-2-2016/ «Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», ΦΕΚ Β΄ 310. Η απόφασης πραγματοποιήθηκε επί κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό παιδείας και θρησκευμάτων τον Νικόλαο Φίλη.
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συνείδησης.

Οι

μαθητές

με

αναπηρία

μπορούν

να

αναπτύξουν

ποικίλες

δραστηριότητες και γενικότερα να επιτύχουν την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας στη
συνεργασία και τη συλλογικότητα. Έτσι τα ΑμεΑ μπορούν να προσαρμοστούν στον
επαγγελματικό τους ρόλο και να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες όπως
πραγματώνονται στην κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα.

Τμήματα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Του Νομού Φλώρινας

Εργαστήριο Εικαστικών

Το Εικαστικό Εργαστήριο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας ενεργοποιεί και πυροδοτεί την
συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών αλλά και τις σχέσεις τους με
τον κοινωνικό περίγυρο. Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αυτό, λειτουργούν 2 τμήματα, α) το
εργαστήριο εικαστικών και β) το εργαστήριο κηπουρικής που έχουν ως στόχο τη
συνεργασία των μαθητών, την διαμόρφωση του ομαδικού πνεύματος, την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας66.
Αρχικά, στο τμήμα εικαστικών, οι μαθητές αναπτύσσουν την αισθητηριακή τους
ικανότητα και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα διαφορετικά υλικά και τις τεχνικές που
στοχεύουν στην οπτική αντίληψη. Η συνεργασία του εργαστηρίου εικαστικών με το
εργαστήριο Κηπουρικής

άλλα και

με τα υπόλοιπα μαθήματα, δημιουργεί ένα

πολυαισθητηριακό περιβάλλον που συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των αισθήσεων
και των δυνατοτήτων του μαθητή. Άλλωστε, η συνδιαμόρφωση μαθημάτων με
διάφορες θεματικές και πρακτικές, διδάσκει την διαχείριση του «προσωπικού
χώρου» άλλα και τις σχέσεις των διαφόρων αντικειμένων μεταξύ τους67.

Εργαστήριο Γεωπονίας-τροφίμων και περιβάλλοντος

Βασικός στόχος του εργαστηρίου γεωπονίας-τροφίμων και περιβάλλοντος είναι η
επαφή του μαθητή με το περιβάλλον. Επιδίωξη του προγράμματος αυτού, είναι η
αλληλεπίδραση μαθητή-οικοσυστήματος. Πιο συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται η
66

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Φλώρινας http://eeeekflorin.flo.sch.gr/cms/.
67
Εργαστήριο Εικαστικών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?page_id=74
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αναγνώριση και η κατηγοριοποίηση των φυτικών, ανθοκομικών και δεντροκομικών
προϊόντων αλλά και υλικών, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να διαχωρίζουν τα υλικά
που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί μια κηποτεχνική εργασία. Σημαντικό επίσης,
είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τα φυτά/δέντρα
και να τα διαχωρίζουν σύμφωνα με τη χρησιμότητά τους στη διατροφή. Με αυτόν τον
τρόπο, οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση αλλά και αυτογνωσία, που τους οδηγεί
στη σωστή λήψη αποφάσεων για την προσωπική και οικονομική ανεξαρτησία τους.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω αυτού του εργαστηρίου, επιτυγχάνεται η
ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν
κυρίως κινητική δυσκολία στα χέρια, δημιουργώντας διάφορες κατασκευές και
προϊόντα, εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό68.

Δράσεις της δομής στο Νομό Φλώρινας

Οι δράσεις της συγκεκριμένης δομής στο Νομό Φλώρινας είναι πολλές. Στόχος είναι
η ένταξη και όχι η περιθωριοποίηση των ΑμεΑ στον κοινωνικό ιστό, καθώς επίσης
σημειώνονται και πρακτικές συνεκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, στις 29/3/2014
πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την
προσέγγιση των τοπικών λαϊκών παραμυθιών μέσω της ζωγραφικής, όπου
συμμετείχαν και οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και
του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ). Στη συνέχεια, στις 6/3/2015 υλοποιήθηκε
στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας, εκδήλωση που αφορούσε στην παρουσίαση
προτάσεων Οικολογικής και Ανεμπόδιστης Μετακίνησης στις πόλεις μας από την
ομάδα μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας69. Ο στόχος αυτής της εκδήλωσης, ήταν να
τονιστεί και να εισακουστεί το δικαίωμα των ΑμεΑ στην ισότιμη πρόσβαση και
συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.
Επίσης, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, που έχει
καθιερωθεί στις 3 Δεκεμβρίου κάθε έτους, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας, προέβη σε
δράσεις συνεκπαίδευσης και ένταξης στον κοινωνικό ιστό. Πιο συγκεκριμένα, στις
68

Εργαστήριο Κηπουρικής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?page_id=21.
Παρουσίαση προτάσεων Οικολογικής και Ανεμπόδιστης Μετακίνησης στην πόλη μας http://eeeekflorin.flo.sch.gr/cms/?p=17.
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3/12/2015, ομάδα μαθητών μετέβη στις εγκαταστάσεις του 3ου Ενιαίου Λυκείου και
συμμετείχε σε κοινές αθλοπαιδιές με τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. Οι
υπόλοιποι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας70. Οι
συγκεκριμένες δραστηριότητες στόχευαν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
στον πλουραλισμό ερεθισμάτων και στη διεύρυνση των δράσεων του σχολείου στην
τοπική κοινωνία.
Ακόμα, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της δομής αυτής, κατά
το έτος 2016 υλοποιήθηκε η επίσκεψη των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στις
εγκαταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και της Διαχείρισης
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Φλώρινας στις
13/1/201671. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο την επαφή των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
με τη δημόσια υπηρεσία, την αλληλεπίδρασή τους με τους υπαλλήλους του φορέα και
την απόκτηση γνώσεων για το έργο της υπηρεσίας. Οι δράσεις αυτές οδηγούν στην
ισότητα, την αλληλεγγύη και την ένταξη όλων των ατόμων στην κοινωνία.
Σημαντική είναι και η δράση που σημειώθηκε στις 16-18/3/2016 και υλοποιήθηκε
στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων «Αναπηρία και
διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα πλαίσιο συνδημιουργίας» σε συνεργασία του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με το ΕΠΑΛ Φλώρινας. Οι μαθητές παρακολούθησαν ταινία
εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης όπου μέσα από την
πολυαισθητηριακή μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
ανακαλύψουν το διδακτικό περιεχόμενο της ταινίας αλλά και να αλληλεπιδράσουν
μεταξύ τους72.
Όσον αφορά τον χώρο του αθλητισμού, αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στη λαμπαδηδρομία της 1ης μαθητιάδας της Δυτικής Μακεδονίας στις
25/3/201673 όπως επίσης και ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υλοποίηση του
προγράμματος αγωγής υγείας με θέμα: «Υγιεινή διατροφή για μια καλύτερη ζωή»74.
Παρόμοιο ήταν και το πρόγραμμα «Αγωγής Υγείας-Ατομικής υγιεινής» που είχε ως
70

Δράσεις συνεκπαίδευσης και ένταξης στον κοινωνικό ιστό http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?p=36.
Επίσκεψη του ΕΕΕΕΚ στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας http://eeeekflorin.flo.sch.gr/cms/?p=39.
72
Προβολή ταινίας εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης http://eeeekflorin.flo.sch.gr/cms/?p=120.
73
Συμμετοχή του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας στη λαμπαδηδρομία της 1ης μαθητιάδας της Δυτικής Μακεδονίας
http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?p=126.
74
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ΕΕΕΕΚ Φλώρινας: «Υγιεινή Διατροφή για μια Καλύτερη Ζωή»
http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?p=132.
71
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στόχο την αυτοεξυπηρέτηση των μαθητών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ατομικής
υγιεινής75 όπως επίσης και η υλοποίηση του προγράμματος «Αγωγής Υγείας-Αγαπώ
τον εαυτό μου γι’ αυτό τον φροντίζω», που πραγματοποιήθηκε στις 9/6/2016 στο
ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας76. Επιπλέον, στα πλαίσια του
προγράμματος «Αγωγής Υγείας» με θέμα «Αναπηρία και διαπροσωπικές σχέσεις σε
ένα πλαίσιο συνδημιουργίας», στόχος ήταν τα παιδιά να κατακτήσουν κοινωνικές
δεξιότητες οι οποίες θα συντελούσαν την ανάπτυξη της προσωπικής και της
κοινωνικής τους ζωής77. Στα πλαίσια αυτού, πραγματοποίησε την επίσκεψή της μια
εξειδικευμένη στα άτομα με αναπηρία παιδοδοντίατρος του Νομού, όπου τα παιδιά
απέκτησαν γνώσεις για την καλή στοματική υγιεινή78.
Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίσκεψη των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
στο 3ο Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας στις 29/3/2016 που απέβλεπε στην αλληλεπίδραση
των μαθητών και τη συνεργασία η οποία αναπτύχθηκε μέσα από το ομαδικό παιχνίδι
και

τις

αθλητικές

δραστηριότητες79.

Ακόμα,

συναφής

με

τις

αθλητικές

δραστηριότητες ήταν και η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι στις 1822/4/2016 δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στους Πανελλήνιους
αγώνες-Special Olympics80. Τέλος υλοποιείται και το πρόγραμμα «Περιβαλλοντικής
Αγωγής» που έχει ως στόχο την επαφή και τη γνωριμία των μαθητών με τη φύση, το
περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους φυσικούς πόρους81.
Πέρα από τα διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικού περιεχομένου που
υλοποιούνται στη συγκεκριμένη δομή, δεν εκλείπουν και ενέργειες ψυχαγωγικού
περιεχομένου όπως διοργάνωση πάρτυ γενεθλίων στους μαθητές και η κατασκευή
βρώσιμων

προϊόντων

στα

πλαίσια

χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων.

Πιο

συγκεκριμένα, στις 21/12/2016 πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή με θέμα
την κατασκευή χριστουγεννιάτικων προϊόντων με διάφορα υλικά και προϊόντα
75

Δραστηριότητες Προγράμματος Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2015-2016
http://eeeekflorin.flo.sch.gr/cms/?p=162.
76
Παρουσίαση του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Αγαπώ τον εαυτό μου, γι’αυτό τον φροντίζω» στον
ισόγειο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?p=236.
77
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2015-2016: «Αναπηρία και Διαπροσωπικές Σχέσεις σε ένα Πλαίσιο
Συνδημιουργίας» http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?p=243.
78
Επισκεψη της Παιδοδοντιατρου κ.Τάχου Αικατερίνης στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας http://eeeekflorin.flo.sch.gr/cms/?p=187.
79
Επίσκεψη μαθητών ΕΕΕΕΚ Φλώρινας στο 3ο Ενιαίο Λύκειο http://eeeekflorin.flo.sch.gr/cms/?p=148.
80
Συμμετοχή μαθητών του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics –
Λουτράκι 18-22 Απριλίου 2016 http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?p=223.
81
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής 2015-2016: » Ένα ταξίδι στην ενέργεια με προορισμό τη
Φλώρινα» http://eeeek-florin.flo.sch.gr/cms/?p=246.
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ζαχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μπόρεσαν να εναρμονιστούν σε ένα
ισότιμο και φιλικό περιβάλλον και να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες.

Νομικά τεκμηριωμένα Κείμενα Συλλόγων και αρμόδιων φορέων για τη
βελτίωση της δομής του Δήμου Φλώρινας

Ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που παρέχει η συγκεκριμένη δομή, τίθενται στο
Δήμο Φλώρινας και στους αρμόδιους Υπουργούς από τους Συλλόγους και από
άλλους φορείς, διάφορα νομικά τεκμηριωμένα κείμενα, συζητήσεις και προτάσεις για
τυχόν τροποποιήσεις ως προς τη βελτίωση και την καλύτερη λειτουργία ή
μετεγκατάσταση της δομής. Πιο συγκεκριμένα, στη 1/3/2016 τέθηκε το ζήτημα της
δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Φλώρινας της χρήσης του κτιρίου του Κέντρου
“ΔΗΜΗΤΡΑ” Φλώρινας82 για κοινωφελή σκοπό. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
έχοντας υπόψη ορισμένες διατάξεις αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο
Φλώρινας, της χρήσης του κτιρίου Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” για δέκα (10) χρόνια με
δυνατότητα παράτασης, με σκοπό τη στέγαση των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Φλώρινας.
Επιπλέον, στις 4/3/2016 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΜαθητώνΜαθητριών Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κατάρτισης

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φλώρινας έστειλε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με
θέμα την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολικού Συνεταιρισμού στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας.
Στην παρούσα επιστολή ο Σύλλογος αναφέρει «επιθυμούμε την ίδρυση και λειτουργία
Σχολικού Συνεταιρισμού και στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας στο οποίο και φοιτούν τα παιδιά
μας , για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών
και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, και την
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Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – “ΔΗΜΗΤΡΑ” έχει αναλάβει τις πολλαπλές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού της
χώρας για επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση έχει.
O Οργανισμός είναι ο εθνικός φορέας που προωθεί θεσμικά μέσω των επαγγελματικών σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) που διαθέτει, καθώς και των 70 Κέντρων “ΔΗΜΗΤΡΑ” την βελτίωση των επαγγελματικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόμενοι
παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Συστάθηκε με το Ν. 2520/97 (ΦΕ.Κ.173/Α/1-9-97),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του Ν. 2637/98
(Φ.Ε.Κ.200/27-8-98/τ.Α΄) και του Ν.2945/2001 (Φ.Ε.Κ.223/8-10-2001/τ.Α΄) και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
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εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των
μαθητών. αφού αυτή

δεν είναι δυνατή να πραγματοποιηθεί

σε άλλα ευρύτερα

πλαίσια».
Το ΕΕΕΕΚ Φλώρινας, ως διαβαθμισμένη σχολική μονάδα στη δευτεροβάθμια εκπ/ση
χορηγεί στους-στις αποφοίτους μαθητές-τριες με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές ανάγκες
πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα.(Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α/17-92013) Η όλη εκπ/ση τους ολοκληρώνετε με την προβλεπόμενη πρακτική τους άσκηση
της ΣΤ τάξης η οποία και λειτουργεί ως τάξη τεχνικής επαγγελματικής εξειδίκευσης με
σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωση τους στον εργασιακό
χώρο με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην προστατευόμενη ή την ελεύθερη αγορά
εργασίας».
Ο ενεργός ρόλος του Συλλόγου και των Τοπικών Αρχών φάνηκε και ύστερα από
ένα εκ νέου έγγραφο που στάλθηκε στη Διεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στις 11-3-2016
τέθηκε πάλι υπό συζήτηση η μετεγκατάσταση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με θέμα «ερώτημα για
την μετεγκατάσταση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο κτίριο “ΔΗΜΗΤΡΑ” του δήμου Φλώρινας»
για το οποίο έπρεπε να προηγηθεί συζήτηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου, για την ομόφωνη γνώμη της μετεγκατάστασης ή μη του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αλλά και
απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων των

μαθητών/τριών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016
στον χώρο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, έγινε αποδεκτή η πρόταση για την μετεγκατάσταση του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

στο

κτίριο

“ΔΗΜΗΤΡΑ”

του

Δήμου

Φλώρινας

του

οποίου

παραχωρήθηκε η χρήση για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας με την
Υ.Α. 464/26808/1-3-2016 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Στη
συνέχεια του εγγράφου, το Δ.Σ. τονίζει ότι «είναι γνωστή σε όλους τους αρμόδιους
φορείς, η για εννέα συνεχή έτη λειτουργία του ΕΕΕΕΚ κάτω από δύσκολες συνθήκες
(μέσα σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς την δυνατότητα ολοκληρωμένης
εκπαιδευτικής προσέγγισης με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγετε για τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές, κυρίως

για τους/τις μαθητές-τριες με βαριές αναπηρίες) στις

σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Φλώρινας. Αυτό που όμως είχε μεγαλύτερη
σημασία ήταν η σχολική ένταξη των παιδιών με αναπηρία η οποία επιτεύχθηκε μέσα
από την καθημερινή αμφίδρομη επαφή που είχαν με τους μαθητές του ΕΠΑΛ σε
διάφορες δραστηριότητες εκπαιδευτικές πολιτιστικές αθλητικές ψυχαγωγικές κλπ. ( το
μοντέλο της συνεκπαίδευσης). Γι’ αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δ/ντή,
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τους εκπ/τές και κυρίως τους μαθητές του ΕΠΑΛ Φλώρινας. Από την άλλη μεριά η
άμεση εξασφάλιση, επαρκή, προσβάσιμου και κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου ήταν
αναγκαία έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη εκπ/ση- κατάρτιση των παιδιών με
την λειτουργία όλων των εργαστηρίων αλλά και του υπό σύσταση σχολικού
συνεταιρισμού, με στόχο την προετοιμασία για την ένταξή τους στην προστατευόμενη ή
ελεύθερη αγορά εργασίας. Παρά το ότι μας δυσαρεστεί η απομάκρυνση του συνόλου
των παιδιών από το σχολικό αυτό συγκρότημα, η μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ από τη
νέα σχολική χρονιά, είναι αναγκαστικά μονόδρομος λύση. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον,
στη συνεχή επαφή της μονάδας με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα του νομού μας μέσα
από δράσεις και προγράμματα, αποκτώντας έτσι την κοινωνική ένταξή τους».
Τέλος, στις 8/3/2016 στάλθηκε επιστολή των μελών της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας

Σωματείων

Γονέων

&

Κηδεμόνων

Ατόμων

με

Αναπηρία

(ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ) προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Φίλη83, με θέμα: «Ίδρυση και
λειτουργία σχολικού συνεταιρισμού στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης». Η επιστολή
αναφέρει:
«Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή επιστολές που λάβαμε από φορείς-μέλη της Ομοσπονδίας μας που τα παιδιά
τους φοιτούν σε ΕΕΕΕΚ και βάσει της Υ.Α. αρ. Δ3/15717 (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016)
«Επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας
Εκπ/σης…», θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών
συνεταιρισμών για την ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων
των μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και για την εξασφάλιση της δυνατότητας
υλοποίησης της προβλεπόμενης πρακτικής άσκησης των μαθητών.
Το κλειδί της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών είναι η εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν
και η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και προ-επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ, με στόχο
την κοινωνική τους ένταξη είναι βασική επιταγή τόσο του Ελληνικού Συντάγματος, το
οποίο κάνει αναφορά στην ισότιμη εκπαίδευσή τους ως δικαίωμα, όσο και της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ -που υιοθέτησε η
χώρα μας με τον Νόμο Ν. 4074/2012- και η οποία αποτελεί το ισχυρότερο νομικά
δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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Έλληνας πολιτικός του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) ο οποίος από τις
23/9/2015 κατέχει τη θέση του Υπουργού Παιδείας
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Κύριε Υπουργέ,
Ως εκ τούτου, ζητούμε τις ενέργειές σας για την εφαρμογή της ως άνω Υ.Α. για την
επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού σε όλα τα σχολεία της Ειδικής, αλλά
και της Γενικής Εκπαίδευσης, θεσμός ο οποίος θα συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση
των μαθητών, στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και στην εξοικείωσή τους με τον
εργασιακό χώρο και κατ΄ επέκταση την ένταξή τους στην προστατευόμενη ή την
ελεύθερη αγορά εργασίας.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ΄αυτών».
Εξετάζοντας τη δράση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με
Αναπηρία του Δήμου Φλώρινας, γίνεται εμφανής ο αγώνας και η υπέρμετρη
προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογος προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματα
των ΑμεΑ και να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον κι ένα καλύτερο επίπεδο ζωής
για τα άτομα αυτά. Η εκπροσώπηση των ΑμεΑ από τέτοιους Συλλόγους, μπορεί να
συμβάλλει στη δημιουργία νέων μοντέλων που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ανάγκες των ΑμεΑ μετά την ολοκλήρωση της σχολικής τους σταδιοδρομίας. Η
δημιουργία αυτού του Συλλόγου φαίνεται να πηγάζει από τον προβληματισμό των
Γονέων ΑμεΑ για το μέλλον των παιδιών τους. Αποτελεί λοιπόν, ευθύνη της
κοινωνίας να δημιουργήσει δομές που θα καλύπτει τις δυσκολίες όλων των πολιτών,
δημιουργώντας ένα πλαίσιο ισότιμης διαβίωσης και λειτουργικότητας.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΟΔΙΑ-ΑΝΑΓΚΕΣ-ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
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Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
του Νομού Φλώρινας συστεγάζεται με το κτίριο του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑΛ) Φλώρινας.

Είσοδος προαύλιου χώρου 1ου ΕΠΑΛ-ΕΕΕΕΚ Φλώρινας

Η είσοδος στον προαύλιο χώρο του Σχολείου καθίσταται εφικτή και για τα οχήματα
και για τους πεζούς με κινητικά προβλήματα, καθώς δεν υπάρχουν σκαλοπάτια ή
στενή εξώπορτα που να δυσχεραίνει τη διέλευση αυτών. Η κλίση του οδοστρώματος
ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα για τους χρήστες
αναπηρικού αμαξιδίου καθώς έχει αρκετά μεγάλη κατηφορική κλίση. Η
συγκεκριμένη είσοδος, είναι κοινή για όλους τους επισκέπτες του κτιρίου κάτι το
οποίο εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση προς όλους.
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Κεντρική είσοδος Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΕΠΑ.Λ

Όσον αφορά την κεντρική είσοδο του κτιρίου, η πρόσβαση ενός ατόμου με αναπηρία
είναι προσιτή καθώς η κεντρική πόρτα βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον προαύλιο
χώρο, χωρίς να υπάρχει καμία υψομετρική διαφορά που να εμποδίζει την διέλευση
των ΑμεΑ.

χώρος υποδοχής

Το εσωτερικό του κτιρίου είναι ευρύχωρο, καθώς επίσης, υπάρχει ανελκυστήρας ο
οποίος μπορεί να μεταφέρει τα ΑμεΑ στο δεύτερο όροφο. Για τα άτομα όμως με
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προβλήματα αντίληψης, επιβάλλεται σήμανση απλή και εύληπτη, με απλές εικόνες
και σχήματα αντί για γράμματα και κείμενα και απλοποιημένα, σχεδιαγράμματα.

Διάδρομος αιθουσών διδασκαλίας

Ο διάδρομος που οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας, δεν αποτελεί εμπόδιο για τους
χρήστες με αναπηρικό αμαξίδιο διότι υπάρχει δυνατότητα ελιγμών. Εμπόδιο για τα
άτομα με κινητική αναπηρία, θα μπορούσε να αποτελέσει το δάπεδο αν αυτό είναι
ολιστικό από τη ρήψη ενός υγρού στοιχείου. Από την άλλη, τα άτομα με προβλήματα
όρασης (ολική ή μερική τύφλωση), εάν και εφόσον υπάρχουν, αντιμετωπίζουν
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πρόβλημα κυρίως με την ενημέρωση, εφόσον στο συγκεκριμένο κτίριο δεν υπάρχει
ειδικός εξοπλισμός όπως ειδική ανάγλυφη καθοδήγηση ή οπτική σήμανση με
μεγάλους χαρακτήρες και έντονες χρωματικές αντιθέσεις. Επίσης, τα άτομα με
προβλήματα ακοής (εάν και εφόσον υπάρχουν) μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα
σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος διερμηνέας στη νηματική γλώσσα ή όταν δεν
υπάρχουν εξοπλισμοί και βοηθήματα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στο
σημείο αυτό κρίνεται ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο βοηθά τα ΑμεΑ όταν αυτά αντιμετωπίζουν
κάποια δυσκολία.

Συμπεράσματα
Το ενδιαφέρον των ατόμων που στελεχώνουν αυτή τη δομή, είναι φανερό μέσα από
τις ποικίλες προσπάθειες που γίνονται για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη
των ΑμεΑ. Μέσα από τα αιτήματα και τις επιστολές αντανακλά ο έντονος
προβληματισμός των ανθρώπων που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα ΑμεΑ για
την πορεία τους στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. φαίνεται ότι δεν έχουν
υλοποιηθεί ακόμα, καθώς δεν έχει πραγματωθεί κάποια περαιτέρω ενέργεια για την
κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φοιτούν στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι υψίστης σημασίας η αναγκαιότητα
μετεγκατάστασης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο κτίριο “ΔΗΜΗΤΡΑ”, ως λύση για την
καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών με κάθε μορφή αναπηρίας. Σημαντικό είναι, να
εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα, καθώς αποτελεί το κλειδί για την ισότιμη ένταξη
των ατόμων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία και στοχεύει στην κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών καθώς το Σχολείο σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο
βασικούς και θεμελιώδεις κοινωνικούς θεσμούς. Είναι ο χώρος εργασίας,
συνεργασίας και συναναστροφής με διαφορετικές ανάγκες και αντιλήψεις. Έτσι, η
δημιουργία μια νέας δομής που θα εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, και την απόκτηση γνώσεων θα
υιοθετήσει το πολιτικό τρίπτυχο της ισότητας ευκαιριών, της σχολικής ενσωμάτωσης
και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Βασικός στόχος όλων αυτών των έγγραφων επιστολών φαίνεται επίσης να είναι η
κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ και η προ-επαγγελματική τους ανέλιξη. Ο
επαναπροσδιορισμός των δικαιωμάτων και η κατοχύρωση της θεμελιώδους αρχής της
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ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης για όλους, ενισχύει το μοντέλο του «σχεδιασμού
για όλους ή καθολικού σχεδιασμού» που ισχύει μέχρι σήμερα.
Παρατηρείται επίσης, ότι η δράση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαφαίνεται και από τα διάφορα
προγράμματα που υλοποιεί και αφορούν κυρίως την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
μαθητών, την κοινωνικοποίηση τους και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Μέσα
από τα προγράμματα «Περιβαλλοντικής Αγωγής» και «Αγωγής της υγείας», οι
μαθητές αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, καλλιεργούν το ομαδικό τους
πνεύμα και μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται. Παράλληλα, εξαλείφονται τα
αισθήματα αλλοτρίωσης και περιθωριοποίησης, εφόσον τα προγράμματα που
πραγματοποιούνται στοχεύουν στην ομαδική συνεργασία, τη συνεκπαίδευση και την
αλληλοϋποστήριξη.

Επίσης,

λαμβάνονται

τα

απαραίτητα

μέτρα

για

την

εξατομικευμένη υποστήριξη έτσι ώστε να γίνει φανερή η κοινωνική τους ανάπτυξη.
Όσον αφορά την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κτίριο, δεν παρουσιάζονται
σοβαρές δυσκολίες ως προς την κτιριακή υποδομή, ωστόσο έλλειψη μπορεί να
αποτελέσει η τοποθέτηση οπτικοακουστικών βοηθητικών μέσων για τα άτομα με
προβλήματα όρασης ή ακοής. Είναι βέβαιο ωστόσο, ότι η δυνατότητα πλήρους
συμμετοχής των ΑμεΑ στην εκπαίδευση, τα οδηγεί στην πλήρη αυτονομία με
αποτέλεσμα την ικανοποίηση των ίδιων. Κύριο επίτευγμα όπως υπογραμμίστηκε και
παραπάνω, θα πρέπει να είναι η μετεγκατάσταση της εκπαιδευτικής αυτής δομής που
θα πληροί όλες τις απαραίτητες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία.

4.2.4. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) Φλώρινας
Η λειτουργία του ΚΕΔΔΥ θεσμοθετείται με το Ν. 2817/2000 στην έδρα κάθε Νομού
με σκοπό τη διάγνωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
από την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και τα πιστοποιημένα
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
(ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων σύμφωνα με το Ν. 3699/2008.
Το ΚΕΔΔΥ στο Νομό Φλώρινας, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2003. Ύστερα από
πληροφορίες που αντλήθηκαν από μια υπάλληλο-κοινωνική λειτουργό, στο ΚΕΔΔΥ
της πόλης εργάζονται ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας φιλόλογος,
ένας δάσκαλος και ένας λογοθεραπευτής. Το επιστημονικό προσωπικό, πρέπει να έχει
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το δικό του χώρο εργασίας στο κτίριο, παρ’ όλα αυτά στο κτίριο της Φλώρινας αυτό
δεν είναι εφικτό λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και υπάρχει έλλειψη αιθουσών.
Όπως τονίζει η υπάλληλος «Στο ΚΕΔΔΥ εργάζονται ένας ψυχολόγος ο οποίος είναι
αναπληρωματικός από το 2015 μέχρι σήμερα, μια κοινωνική λειτουργός, ένας
φιλόλογος, ένας δάσκαλος και ένας λογοθεραπευτής. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ο κάθε
υπάλληλος το δικό του γραφείο… και όταν για παράδειγμα ο ψυχολόγος θέλει να
εξετάσει ένα παιδί, ζητάει να εκκενωθεί κάποιο γραφείο από κάποιον άλλον συνάδελφο
για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του… αυτό είναι ένα πρόβλημα».
Το γεγονός αυτό εντείνει τον προβληματισμό των εργαζόμενων καθώς
δυσκολεύονται να υλοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Γι’ αυτό το λόγο
πρέπει να χαραχθούν πολιτικές και να εφαρμοστούν πρακτικές που θα εξασφαλίζουν
άμεση προσβασιμότητα σε όλους χώρους της δομής τόσο για τα ΑμεΑ όσο και για
τους εργαζόμενους. Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί ο «Νέος
Οικοδομικός Κανονισμός» όπως ορίζει ο Ν. 4067/2012 όπου επιβάλλεται να
εξασφαλίζεται η οριζόντια και η κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση
από ΑμεΑ ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Η οριζόντια προσπέλαση
αναφέρεται στο μήκος και το ύψος ενός οδοστρώματος, διαδρόμου, πεζοδρομίου κτλ.
και σε χώρους κατάλληλους για ελιγμούς κατά την περιστροφή αναπηρικών
αμαξιδίων με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Από την άλλη, για την
εξασφάλιση

της

κατακόρυφης

προσπέλασης

καλύπτονται

οι

υφιστάμενες

υψομετρικές διαφορές με ράμπες, αναβατόρια και ανελκυστήρες.
Όσον αφορά τη διαδικασία και τη λειτουργία της δομής πρακτικά, σκοπός των
ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2817/2000, είναι «η προσφορά των
υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων
που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας». Πιο αναλυτικά,
όπως ισχυρίζεται ο συνεντευξιαζόμενος, τηλεφωνεί ο ίδιος ο γονιός για να κάνει
αίτηση, αν διαπιστώσει ότι το παιδί του χρήζει ειδικής διάγνωσης και υποστήριξης ή
γίνεται κατόπιν παραπομπής από τον δάσκαλο που διδάσκει το παιδί με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. «Σήμερα, οι περισσότεροι γονείς στην πόλη,
παίρνουν την πρωτοβουλία μόνοι τους και απευθύνονται στο ΚΕΔΔΥ αν καταλάβουν
ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί τους, τηλεφωνούν και κάνουν αίτηση, αλλιώς
κάνει αίτηση ο ίδιος ο δάσκαλος..». Αναφορικά με την ΕΔΕΑ και τα πιστοποιημένα
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΠΔ άλλων Υπουργείων, τα
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ΚΕΔΔΥ αξιολογούν τους μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της
ηλικίας τους, ανιχνεύουν και διαπιστώνουν τις δυσκολίες των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, εισηγούνται εξατομικευμένα ή ομαδικά προγράμματα
ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης αλλά και δημιουργικής απασχόλησης
και παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο εκπαιδευτικό
προσωπικό «υπάρχει μια λίστα αναμονής, έτσι ώστε να εξεταστεί το κοινωνικό
ιστορικό του κάθε παιδιού και συνάμα της οικογένειας μέχρι τη στιγμή που θα έχει η
υπηρεσία ένα πλήρες κοινωνικό ιστορικό. Έπειτα, η κάθε ειδικότητα προβαίνει στη
διαδικασία αξιολόγησης με τα διάφορα διαγνωστικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει,
καταγράφει τη δική του έκθεση και τέλος γίνεται σύσκεψη από όλα τα μέλη. Στο μεταξύ,
διατυπώνονται προτάσεις για να υλοποιηθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα».
Παράλληλα, το ΚΕΔΔΥ Φλώρινας, εισηγείται την Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης και
την Ίδρυση Τμημάτων Παράλληλης Στήριξης όπως ορίζει η νομοθεσία.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που
απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην
παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό
λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα
δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου ΕΕΠ του
κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου
ΚΕΔΔΥ. Οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως
άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3699/2008, τα ΚΕΔΔΥ έχουν την
αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, έγγραφή και φοίτηση στην
κατάλληλη Σχολική Μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης
στο Γενικό Σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή,
είτε προσωπική, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς
εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του
μαθητή έλαβαν από ΙΠΔ στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η
γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή οι κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη
Β’/θμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική.
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (εμπόδια-ανάγκες-τρόποι διασφάλισης)

Κεντρική είσοδος ΚΕΔΔΥ

Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στη συγκεκριμένη δομή, καθίσταται δύσκολη.
Πρόκειται για ένα κτίριο που δεν πληροί τις προδιαγραφές για να έχει ασφαλή και
ισότιμη πρόσβαση ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει κινητική αναπηρία, έχει
προβλήματα όρασης, ακοής ακόμα και αντίληψης. Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται σε φυσικά, αρχιτεκτονικά και τεχνολογικά
εμπόδια όπως σκαλοπάτια, στενές πόρτες, ολισθηρότητα. Επίσης, τα άτομα με
προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενημέρωσης/επικοινωνίας εφόσον
δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός πχ. Ηχητικό σύστημα ή ανάγλυφη
καθοδηγητική σήμανση. Επιπλέον, δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίσει και ένα άτομο
με προβλήματα ακοής καθώς δεν υπάρχει σύστημα οπτικής ενημέρωσης. Επιπλέον,
όσον αφορά την είσοδο, διαπιστώνει κανείς ότι δε βρίσκεται στο ύψος του
πεζοδρομίου και δεν υπάρχει ράμπα ή ανυψωτικός μηχανισμός.
Η δυσκολία της προσβασιμότητας στο κτίριο, οδηγεί τα ΑμεΑ στο περιθώριο και
στην στρεβλή αντιμετώπιση της κοινωνίας προς τα άτομα αυτά. Τα ΑμεΑ θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται με ισότητα και όχι να είναι θύματα οίκτου και φιλευσπλαχνίας.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα, και να γίνει αναδιαμόρφωση των
κτιριακών υποδομών που δεν εξασφαλίζουν την ασφαλή μέχρι τώρα μετακίνηση των
ΑμεΑ. Όλα τα άτομα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και
να λειτουργήσουν αυτόνομα εφόσον το κάθε άτομο έχει τις δικές του ικανότητες.

102

Είσοδος στο χώρο υποδοχής

Μετά την κεντρική είσοδο, το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με μια ακόμα χειροκίνητη
πόρτα που καθιστά δύσκολη τη διέλευση ενός ατόμου με τις προαναφερθείσες
μορφές αναπηρίας και με αναπηρικό αμαξίδιο.

Χώρος υποδοχής
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Ο χώρος υποδοχής δε διαθέτει πληροφόρηση σε συμβατική ή προσβάσιμη (π.χ.
γραφή Braille, ανάγλυφη σήμανση, ανάγλυφοι χάρτες) καθώς επίσης δε διαθέτει
ανελκυστήρα ή ανυψωτικό μηχανισμό. Επιπλέον, δεν υπάρχει σήμανση για το χώρο
υγιεινής. Γι’ αυτό το λόγο, για να διασφαλιστεί η μετακίνηση των ατόμων ΑμεΑ από
το εξωτερικό στο εσωτερικό των κτιρίων, είναι απαραίτητη η χρήση ράμπας ή
ανυψωτικού μηχανισμού και η τοποθέτηση αυτόματων θυρών. Παράλληλα, οι θύρες,
θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο πλάτος για την εύκολη διακίνηση των ατόμων με
αμαξίδιο. Ακόμα, απαραίτητη είναι η τοποθέτηση ηχητικής και οπτικής σήμανσης η
οποία είναι κατάλληλη για την ενημέρωση και την πληροφόρηση των ατόμων με
προβλήματα όρασης και ακοής.

Συμπεράσματα
Έχει γίνει σαφής ο ρόλος και το έργο των ΚΕΔΔΥ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο
πρόβλημα στη συγκεκριμένη δομή, εντοπίζεται στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Όσον αφορά την κτιριακή μονάδα, πρόκειται για ένα παλιό διατηρητέο κτίριο στο
οποίο πρέπει να γίνουν αρκετές επιδιορθώσεις για να είναι λειτουργικό ή θα πρέπει
να παρέχονται οι υπηρεσίες της δομής σε νέο κτίριο. Αρχικά, στο εξωτερικό του
κτιρίου πρέπει να δημιουργηθεί μια ράμπα, εφόσον αυτό είναι δυνατό, και οι πόρτες
να διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό. Έτσι, τα ΑμεΑ και κυρίως όσα άτομα έχουν
κινητικά προβλήματα, θα μπορέσουν να αυτοεξυπηρετηθούν. Έπειτα, απαραίτητη
κρίνεται η τοποθέτηση ηχητικών και οπτικών συστημάτων για τα άτομα με
προβλήματα ακοής και όρασης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η γνώση και ο
σεβασμός των αναγκών των διαφόρων κατηγοριών ΑμεΑ.
Η πολιτεία, θα πρέπει να κατανοήσει την έννοια της προσβασιμότητας και ότι δεν
αφορά μόνο τις υποδομές αλλά και όλους τους τομείς (υπηρεσίες, αγαθά)
λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και ψηφίζοντας ακόμα πιο προοδευτική
νομοθεσία. Η δραστηριότητα των στελεχών και μελών του αναπηρικού κινήματος
είναι αποτελεσματικότερη εάν γνωρίζουν τα νομικά αλλά και τεχνικά εργαλεία που
έχουν στη διάθεση τους, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις αρχές για τη
διασφάλιση προσβάσιμων υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών.
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4.2.5. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης - Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΚΠΑ-ΟΑΕΔ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι ο αρμόδιος
φορέας για την έκδοση των προκηρύξεων που ορίζει ο Νόμος, για τη μοριοδότηση
και την τοποθέτηση, ενώ η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας έχει ην ευθύνη να συντονίζει όλες τις
διαδικασίες. Η πρώτη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και τη λειτουργία του
Οργανισμού είναι ο Ν. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄) «περί Συστάσεως Οργανισμού και
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας». Έπειτα, σπουδαίος κρίνεται ο Ν.
2434/199684 «Μέτρα Πολιτικής για την Απασχόληση και την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση και άλλες Διατάξεις», ωστόσο δε γίνεται αναφορά στα
ΑμεΑ σχετικά με την κατάρτιση των εργαζομένων όπως φαίνεται στο άρθρο 7 και 8.
Η πρώτη αναφορά στα ΑμεΑ στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, γίνεται
στο Ν. 2643/199885 ο οποίος ορίζει ότι ο διορισμός και οι προσλήψεις των
προστατευόμενων προσώπων, γίνεται μέσω ειδικών και γενικών προκηρύξεων, που
εκδίδονται σε ετήσια βάση και σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Πιο συγκεκριμένα,
ως προστατευόμενα άτομα, θεωρούνται και «τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50%
τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση
εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης
(άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων
του

Οργανισμού

Απασχολήσεως

Εργατικού

Δυναμικού

(Ο.Α.Ε.Δ.).

Επίσης

προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται
από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση όταν τα
άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας
απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%». Έτσι, με το Νόμο αυτό,
διασφαλίστηκαν τα δικαιώματα των ΑμεΑ

στο

σύστημα

των

υποχρεωτικών

τοποθετήσεων ατόμων από προστατευόμενες κατηγορίες σε θέσεις εργασίας με τη
θέσπιση

αντικειμενικών

κριτηρίων

τοποθέτησης

όπως

την

ηλικία

του
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Ν. 2434/ 19-8-1996 20-8-1996/ «Μέτρα Πολιτικής για την Απασχόληση και την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση και άλλες Διατάξεις», ΦΕΚ 188 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο.
85
Ν. 2643/ 24-9-1998 28-9-1998/ «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 220 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ με Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
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προστατευομένου, την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, τα τυπικά προσόντα
και το ποσοστό αναπηρίας (εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ).
Στο πλαίσιο του κοινωνικού Κράτους Δικαίου για τη μέριμνα υπέρ των ΑμεΑ
ψηφίστηκαν επίσης, ο Ν. 2956/200186, ο Ν. 2972/200187, ο Ν. 3051/200288, ο Ν.
3227/200489, με τους οποίους θεσμοθετήθηκαν περαιτέρω αλλαγές στο Ν. 2643/1998,
που τον καθιστούν ευνοϊκότερο και αποτελεσματικότερο για τα ΑμεΑ. Οι αλλαγές
συνδέονται, άρρηκτα, µε τη θεμελίωση του αυτοτελούς δικαιώματος προστασίας, το
άνοιγμα του στενού δημόσιου τομέα για τα ΑμεΑ και μια σειρά από διαδικαστικά
θέματα, προκειμένου ο Ν. 2643/1998 να λειτουργήσει μέσα σε ένα πλαίσιο νέων
κανόνων ηθικής και συμπεριφοράς, αξιοκρατίας και δίκαιης κατανομής των θέσεων
εργασίας για τα ΑμεΑ. Η πιο πρόσφατη νομοθεσία για την εργασία των ΑμεΑ
ψηφίστηκε στις αρχές του 2005 όπου σύμφωνα με το Ν. 3304/2005, διασφαλίζονται
ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των ΑμεΑ με την νομική κατοχύρωση της αρχής
της ίσης μεταχείρισης, για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα
της απασχόλησης και της εργασίας.
Η λειτουργία του Οργανισμού βασίζεται σε τρεις άξονες: α) την προώθηση στην
απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της
μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ο Οργανισμός αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης όλων των
ενεργών πολιτικών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, με σκοπό τον περιορισμό
της ανεργίας, έτσι ώστε να προωθήσει την απασχόληση και την επαγγελματική
κατάρτιση των ανέργων αλλά και των εργαζομένων. Επίσης, στόχος του ΟΑΕΔ είναι
να παρέχει επιδόματα όπως το επίδομα ανεργίας, το οικογενειακό, της μητρότητας
κτλ. στις κοινωνικές ομάδες που το δικαιούνται αλλά και να χαράξει ενεργητικές
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Ν. 2956/ 6-11-2001 6-11-2001/ « Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 258 Α΄. Ο
Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (13-4-2000 8-3-2004) με Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Ρέππα.
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Ν. 2972/ 27-12-2001 27-12-2001/ « Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 291 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί
Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (13-4-2000 8-3-2004) με Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δημήτριο Ρέππα.
88
Ν. 3051/ 20-9-2002 20-9-2002/ «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», ΦΕΚ 220
Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (13-4-2000 8-3-2004) με Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Ρέππα.
89
Ν. 3227/ 6-2-2004 9-2-2004/ «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις»,
ΦΕΚ 31 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (13-4-2000 8-3-2004) με Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Ρέππα.
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πολιτικές που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό πάντα με την
πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας). Επιπλέον, στα πλαίσια της πολιτικής που
εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ, εντάσσεται η συνεργασία με τους κοινωνικούς και τους τοπικούς
φορείς σε τοπικά προγράμματα απασχόλησης, δίνοντας έμφαση στα άτομα που
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Αξιοσημείωτη ακόμα είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και η προώθηση
της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων με στόχο της διατήρηση της
απασχόλησης.
Μια από τις στοχευμένες παρεμβάσεις του Οργανισμού που εφαρμόστηκε με
κοινοτική χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) μέσω του ΟΑΕΔ για την ένταξη των
ΑμεΑ στην εργασία, ήταν το «Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με
επιχορήγηση για την πρόληψη 2.300 ανέργων ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένων
από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών
ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο». Βασικές προϋποθέσεις για την
συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν να είναι άνεργοι, το ποσοστό αναπηρίας να είναι
50% και άνω και στην απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής του
ΙΚΑ, να μην αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «ανίκανος για κάθε βιοποριστική
εργασία».
Σχετικά με την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προβλέπονται
για τα ΑμεΑ στο Δήμο Φλώρινας, υπήρχε πρόγραμμα απασχόλησης από το 2008
ηλικίας 18-60 ετών για την δραστηριοποίηση των ατόμων αυτών στον ιδιωτικό
τομέα, μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις. Κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας με την
προϊσταμένη του οργανισμού, προέκυψε ότι στο Δήμο Φλώρινας κάθε χρόνο περίπου
εργάζονται 10 άτομα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 7-8 άτομα σε δική τους επιχείρηση
με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Ακόμα, η βασική του δέσμευση ενός εργοδότη
που θα αποφασίσει να προσλάβει άτομο Ειδικής Κατηγορίας με πρόγραμμα
επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, είναι να διατηρήσει τη θέση εργασίας και να το
απασχολήσει τουλάχιστον για 48 μήνες. Κατά τους πρώτους 36 μήνες θα λαμβάνει
επιχορήγηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών.
Η πολιτεία εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια με κοινοτική συγχρηματοδότηση
(ΕΣΠΑ 2007-2013) και με φορέα υλοποιήσης τον Ο.Α.Ε.Δ. πάντα, «Πρόγραμμα
Επιχορήγησης 800 νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων ατόμων με αναπηρίες
απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων και
Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου
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εργασίας για άτομα με αναπηρίες με φορέα υλοποίησης τον Ο.Α.Ε.Δ.». Οι στόχοι του
προγράμματος αυτού είναι περίπου ίδιοι με αυτούς του «Ειδικού Τριετές
Προγράμματος ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση για την πρόληψη 2.300
ανέργων…».
Αναφορικά τώρα, με την έκδοση κάρτας ανεργίας των Ειδικών Κατηγοριών,
προκύπτουν κάποια οφέλη αλλά και ορισμένα εμπόδια. Αρχικά, η κάρτα ΑμεΑ δεν
χρειάζεται θεώρηση. Μπορούν με αυτή τα άνεργα ΑμεΑ να επωφεληθούν από τα
προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού που απευθύνονται στα άτομα που
ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες. Επίσης, η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στους
κατόχους της να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 2643/1998. Αντίθετα,
εξαιτίας του γεγονότος ότι η κάρτα ανεργίας δεν χρειάζεται θεώρηση, τα άτομα ΑμεΑ
οδηγούνται στην αλλοτρίωση και στην έλλειψη άμεσης ενημέρωσης από τον
οργανισμό. Τα άτομα αυτά, ενημερώνονται για τα εκάστοτε προγράμματα εργασίας
και απασχόλησης, μόνον εφόσον έρχονται σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία
με τους υπαλλήλους του οργανισμού. Παράλληλα, τα ΑμεΑ απαιτείται να
υιοθετήσουν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα στην κοινωνία της πληροφορίας
(ΚτΠ) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις εφαρμογές
πληροφορικής, τα πληροφοριακά συστήματα κτλ.). Έτσι, όλες οι υπηρεσίες, τόσο οι
συμβατικές όσο και οι ηλεκτρονικές, αλλά και τα αγαθά πρέπει να είναι προσβάσιμα
στα ΑμεΑ, όπως και σε κάθε άλλο πολίτη και να σχεδιάζονται με βάση τις αρχές του
Σχεδιασμού για Όλους ή Καθολικού Σχεδιασμού90.

90

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (χωρίς ημερομηνία). Ανακτήθηκε 1 Σεπτεμβρίου
2016, από http://www.oaed.gr.
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (εμπόδια, ανάγκες, τρόποι διασφάλισης)

Πρόσοψη του κτιρίου του ΟΑΕΔ

Κεντρική είσοδος ΟΑΕΔ

Όσον αφορά την προσβασιμότητα του κτιρίου, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε αυτό καθώς πρόκειται για ένα επίπεδο κτίριο όπου η είσοδος
βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πεζοδρόμιο και δεν υπάρχουν ράμπες ή κάγκελα
στήριξης. Το κτίριο διαθέτει μια κεντρική είσοδο κοινή για όλους, έτσι ώστε να
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μπορέσει να εισέλθει το αναπηρικό αμαξίδιο. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν σημειωθεί
εκσυγχρονισμένες ενέργειες στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς δεν έχουν
τοποθετηθεί ειδικοί μηχανισμοί που να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ όπως
άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Αυτό, αποτελεί σημαντικό έλλειμμα,
ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και σε μια εποχή όπου οι αρμοδιότητες
του ΟΑΕΔ προσπαθούν να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής όλων των πολιτών.

Χώρος υποδοχής

Έπειτα, αναφορικά με τον χώρο υποδοχής και για να εισέλθει ένα άτομο με
αναπηρικό αμαξίδιο στον χώρο όπου βρίσκονται τα γραφεία και προσφέρονται οι
υπηρεσίες, έρχονται αντιμέτωπα με την επόμενη πόρτα η οποία δεν διαθέτει
αυτόματο μηχανισμό. Με δεδομένη όμως, την ποικιλία των αναπηριών και τις
διαφορετικές ανάγκες που διαμορφώνονται από κάθε κατηγορία αναπηρίας, η
επικοινωνία και η σήμανση σε όλες τις δομές είναι απαραίτητη.
Έτσι λοιπόν, για τα άτομα με προβλήματα όρασης, επιβάλλεται η χρήση μεγάλων
χαρακτήρων και έντονων χρωματικών αντιθέσεων έτσι ώστε να διακρίνονται κάθε
είδους εμπόδια και να επισημαίνονται τα επικίνδυνα σημεία. Παράλληλα,
επιβάλλεται η χρήση ηχητικού μηχανισμού που θα προειδοποιεί ότι υπάρχει μη
αυτόματη πόρτα και επίσης επιβάλλεται η χρήση ανάγλυφης σήμανσης στο δάπεδο
για καθοδήγηση ή επισήμανση κινδύνων ή μέσω επίτοιχων πινακίδων. Τέλος,
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απαιτείται η χρήση προσβάσιμων ιστοσελίδων και προσβάσιμων θυρίδων
συναλλαγής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την εύρεση εργασιακής απασχόλησης που
ορίζει η δομή.
Όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα ακοής, επιβάλλεται η χρήση οπτικής
σήμανσης, η πρόβλεψη μετάφρασης στη νοηματική γλώσσα, η πρόβλεψη
συστημάτων ενίσχυσης ήχου. Για τα άτομα δε, με προβλήματα αντίληψης,
επιβάλλεται σήμανση απλή και εύληπτη, με απλές εικόνες και σχήματα αντί για
γράμματα και κείμενα και απλοποιημένα, σχεδιαγράμματα.

Χώρος παροχής υπηρεσιών

Σχετικά με την εσωτερική διακίνηση στο χώρο όπου βρίσκονται τα γραφεία των
υπαλλήλων και παρέχονται οι υπηρεσίες, πρόκειται για ένα επίπεδο κτίριο και στο
εσωτερικό του όπου δεν απαιτείται η χρήση ανελκυστήρα ή ράμπας ή ανυψωτικού
μηχανισμού και ο διάδρομος έχει το κατάλληλο πλάτος για την διακίνηση των
ατόμων με αμαξίδιο και την πραγματοποίηση ελιγμών. Η επιλογή των επίπλων που
βρίσκονται τοποθετημένα εντός του κτιρίου, καθιστούν δυνατή την προσέγγισή τους
από τα άτομα με αναπηρία και αμαξίδιο καθώς δεν υπάρχουν αιχμηρές ακμές και
προεξοχές που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς σε άτομα με αστάθεια, μικρά
παιδιά και ηλικιωμένους. Επιπλέον η διάταξη του εξοπλισμού, εξυπηρετεί στη
δυνατότητα χρήσης από τα ΑμεΑ αφενός διότι έχουν μικρό ύψος και αφετέρου διότι
υπάρχει δυνατότητα ελιγμού του αναπηρικού αμαξιδίου.
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Όλες οι υπηρεσίες, τόσο οι συμβατικές όσο και οι ηλεκτρονικές, αλλά και τα
αγαθά πρέπει να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, όπως και σε κάθε άλλο
πολίτη και να σχεδιάζονται με βάση τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους ή
Καθολικού Σχεδιασμού.

Είναι βέβαιο ότι μέτρα στην κατεύθυνση αυτή,

διασφαλίζουν στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μια μεγάλη μερίδα πελατών, που
περιλαμβάνει όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους αλλά και τις
οικογένειές τους, δίνοντας ένα προβάδισμα στις επιχειρήσεις αυτές στις σημερινές
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού.

Συμπεράσματα
Η ένταξη των ΑμεΑ στην εργασία, χαρακτηρίζει μια κοινωνία σύγχρονη,
δημοκρατική και ισότιμη. Συμβάλλει στη μείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας
σε μια χώρα, στη διεύρυνση εργατικού δυναμικού, στη μείωση της φτώχειας, στην
ενίσχυση του εισοδήματός τους, το οποίο ως επί το πλείστον βασίζεται στα πενιχρά
επιδόματα αναπηρίας. Όπως τονίστηκε παραπάνω, ο ρόλος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι πολύ
σημαντικός τόσο για τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και για τις πολιτικές που
χαράσσει.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει, θα πρέπει να προσφέρει εναλλακτικές
μεθόδους παροχής υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία όταν τα φυσικά εμπόδια
καθιστούν αδύνατη την πρόσβασή τους σε αυτές. Σε ό,τι αφορά τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης, απαραίτητη θεωρείται η
τοποθέτηση ανάγλυφης καθοδηγητικής σήμανσης και για τα άτομα που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, απαραίτητη κρίνεται η οπτική ή ηχητική
σήμανση. Στη συνέχεια για τα άτομα με κινητικά προβλήματα απαραίτητη θεωρείται
ή διάθεση αναπηρικού αμαξιδίου από την υπηρεσία και η τοποθέτηση ανελκυστήρα,
ανυψωτικού μηχανισμού ή ράμπας όπου αυτό είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση του
κτιρίου του Ο.Α.Ε.Δ. στη Φλώρινα, δε χρειάζεται η τοποθέτηση ανελκυστήρα κτλ.
εφόσον πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο με

μια κεντρική είσοδο για όλους.

Παρατηρείται ωστόσο, ότι εξυπηρετείται περισσότερο η κατηγορία των ανθρώπων
που δεν έχει μια πιο σοβαρή δυσκολία όπως κινητική αναπηρία ή προβλήματα
όρασης, ακόμα και ακοής. Είναι εμφανής η έλλειψη αυτόματου μηχανισμού για το
άνοιγμα και το κλείσιμο της κεντρικής και της εσωτερικής θύρας, καθώς ένα άτομο
με κινητική αναπηρία ή με τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου θα δυσκολευτεί να
εισέλθει στο χώρο όπου παρέχουν οι υπάλληλοι τις υπηρεσίες τους. Επίσης, δεν
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υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που να γνωρίζει τεχνικές επικοινωνίας όπως τη
μέθοδο Braille που απευθύνεται σε τυφλά άτομα ή τη νοηματική γλώσσα.
Τέλος, κάνοντας μνεία στην επιχορήγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
των ΑμεΑ, δόκιμο θα ήταν να αυξηθεί η συμμετοχή των εργοδοτών που θα
προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία και θα τους δώσουν τη δυνατότητα παραγωγής
έργου. Έτσι, οι εργαζόμενοι, θα αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και θα και θα
καλύψουν ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, τις ανάγκες των τοπικών
επιχειρήσεων.

4.2.6. Δημαρχείο Φλώρινας
Με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» διαμορφώθηκε η σημερινή δομή της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες
συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως έκφραση
λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου όπως αυτός
κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του Άρθρου 102 του Συντάγματος και του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το Ν. 1850/198991. Οι
αποκεντρωμένες

Διοικήσεις,

συγκροτούνται

ως

ενιαίες

μονάδες

για

τις

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική
αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της Περιφέρειάς τους σύμφωνα με το άρθρο
101 του Συντάγματος.
Οι Δήμοι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/201092 είναι αυτοδιοικούμενα
κατά τόπο Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελούν τον πρώτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
εδαφική περιφέρεια του κάθε Δήμου, που συνιστάται με τον Ν. 3852/2010
αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνεννούμενων Ο.Τ.Α.. Οι εδαφικές
αυτές περιφέρειες, αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου και φέρουν το
όνομα του πρώην ή της κοινότητας. Ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.
3852/2010 διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την
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Ν. 1850/5-5-1989—10-5-1989/ «περί Κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας»,
ΦΕΚ Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ. (5-5-1989—2-7-1989) με Πρωθυπουργό
τον Α. Παπανδρέου. file:///C:/Users/Owner/Downloads/document%20(4).pdf
92
N. 3852/4-6-2010—7-6-2010/ «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί
Κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ. (6-10-2009—11-11-2011) με Πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου.
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τον Ιωάννη Ραγκούση.
https://www.hc-crete.gr/Media/Default/law/62193-1.PDF
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επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική

επιτροπή και τον δήμαρχο. Οι

αρμοδιότητες του κάθε Δήμου αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 94 του Ν.
3852/201093.
Στην πόλη της Φλώρινας, ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες όπως το Δημαρχείο
Φλώρινας, η Κοινωνική Πρόνοια, το ΚΕΔΔΥ κτλ. δεν πληρούν στο έπακρο τις
απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μια ασφαλή και εύκολη
πρόσβαση των ΑμεΑ στο εσωτερικό των κτιρίων. Σύμφωνα με αυτές τις δυσκολίες
αλλά και σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα
διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Όσον Αφορά τον Δήμο Φλώρινας, ο Δήμος Φλώρινας, όπως και όλοι οι Δήμοι
και Κοινότητες της χώρας μας, λειτουργεί με βάση το Ν. 3463/200694 "Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων". Βασική αρμοδιότητα του Δήμου, είναι να
εξασφαλίσει την ασφάλεια, την προστασία και την άνεση της κίνησης των πεζών
χωρίς εμπόδια, σε όλη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και των υπηρεσιών
καθώς και τη χρήση τους από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, πρέπει να
εξασφαλίσει χώρους στάθμευσης για τα ΑμεΑ αρκεί να πληρούνται οι κατάλληλες
προϋποθέσεις.
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Λογαράς, Δ., Χατζηπέτρου, Α. (2014). Ελληνική Πολιτεία-Φορείς Δημόσιας Διοίκησης-Κοινωνικοί
Εταίροι-Κοινωνία των πολιτών. Σχεδιασμός Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας, σελ. 117-140. Αθήνα:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
94
Ν. 3463/ 8-6-2006 8-6-2006/ «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114 Α΄. Ο
Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Ν.Δ. (10-3-2004-19-9-2007) με Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Ασφάλισης τον Δημήτριο Αβραμόπουλο.
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ (Εμπόδια-ανάγκες-τρόποι διασφάλισης)

Κεντρική είσοδος κτιρίου

Σχετικά με την πρόσβαση στο εσωτερικό του Δημαρχείου Φλώρινας, σημειώνονται
κάποια εμφανή και πρακτικά εμπόδια, που δυσχεραίνουν την είσοδο των ΑμεΑ στο
εσωτερικό του κτιρίου. Παρατηρείται ότι η είσοδος δεν είναι στο ύψος του
πεζοδρομίου, καθώς υπάρχει μια μικρή υψομετρική διαφορά που σημειώνεται με ένα
σκαλοπάτι και δεν είναι τοποθετημένη ράμπα ή ανυψωτικός μηχανισμός. Η είσοδος
πρέπει να είναι κοινή και προσβάσιμη για όλους τους πολίτες, διαφορετικά συνιστά
διάκριση και ρατσιστική αντιμετώπιση. Γίνεται αντιληπτό ότι τα άτομα με κινητικές
αναπηρίες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται σε φυσικά και αρχιτεκτονικά
εμπόδια όπως η στενή πόρτα και ενδεχομένως η ολισθηρότητα λόγω του μαρμάρινου
δαπέδου. Επίσης, τα άτομα με προβλήματα όρασης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες
κυρίως με την ενημέρωση/επικοινωνία και τον προσανατολισμό τους, εφόσον δεν
υπάρχει ειδική ηχητική σήμανση ή εξειδικευμένο προσωπικό που θα τους προσφέρει
την απαραίτητη βοήθεια. Από την άλλη, τα άτομα με προβλήματα ακοής,
αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ενημέρωση, όταν αυτή προβλέπεται μόνο με
ηχητικά συστήματα (το ηχητικό σύστημα στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι
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πρακτικά εφαρμόσιμο) πρέπει να προβλέπονται συστήματα οπτικής ενημέρωσης ή
συστήματα ενίσχυσης ήχου.

Χώρος υποδοχής

Σημειώνεται, η διασφάλιση διακίνησης των ατόμων με αναπηρία στο εσωτερικό του
κτιρίου καθώς υπάρχει η δυνατότητα ελιγμών και κίνησης του αναπηρικού αμαξιδίου
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παρότι δεν υπάρχουν εμπόδια. Τη χρήση του ανελκυστήρα, έχει αντικαταστήσει ο
ανυψωτικός μηχανισμός ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδια άτομα,
τοποθετήθηκε τη δεκαετία του 2000. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές
είχαν αντιληφθεί τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
και έτσι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφάλιζαν την
προσβασιμότητα στην υπηρεσία.

Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει, το Δημαρχείο Φλώρινας, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχει
στους πολίτες, εξασφαλίζει μερικώς την προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Απαραίτητη
κρίνεται η εξασφάλιση πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο στο
εσωτερικό του κτιρίου. Η ύπαρξη της μικρής υψομετρικής διαφοράς μπροστά από
την κεντρική θύρα και τα μετέπειτα σκαλοπάτια, καθιστούν δύσκολη την είσοδο των
ατόμων με κινητικά προβλήματα. Παρ’ όλο που έχει τονιστεί ότι η ύπαρξη
δευτερευουσών εισόδων, αποτελούν διάκριση για τα ΑμεΑ, και δηλώνουν την μη
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, στην
περίπτωση που μελετάμε είναι χρήσιμη και δεν παραλείπεται στο υπάρχον κτίριο.
Αξιοσημείωτη όμως είναι η έλλειψη ανάγλυφης σήμανσης στο δάπεδο για
καθοδήγηση των ατόμων με προβλήματα όρασης ή ηχητικής σήμανσης όπως
ηχητικές αναγγελίες κτλ. Επίσης, αν χρειαστεί να εισέλθει στο κτίριο ένα άτομο με
προβλήματα ακοής, απαραίτητη κρίνεται η πρόβλεψη μετάφρασης στη νοηματική
γλώσσα, δηλαδή ύπαρξη προσωπικού που να γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα και
ακόμα αναγκαία είναι η τοποθέτηση οπτικής σήμανσης αλλά και η τοποθέτηση
συστημάτων ενίσχυσης ήχου. Άλλωστε, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων
και η προστασία της αξιοπρέπειας, πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα κάθε τοπικής
αρχής.
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4.2.7. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (ΠΡΟΝΟΙΑ) Φλώρινας
Ο τομέας της Πρόνοιας, αρχίζει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από τα μέσα της
δεκαετίας του 1960. Την περίοδο αυτή και μέχρι τη δεκαετία του 1980, οι προνοιακές
υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία παρέχονται κυρίως μέσω Ιδρυμάτων κλειστής
περίθαλψης. Η Ιδρυματική μορφή του προνοιακού συστήματος όμως, αρχίζει να
αμφισβητείται από τη δεκαετία του 1980 και μετά ενώ με την οργάνωση και την
ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος, εκφράζεται δυναμικά το αίτημα για την
ανάπτυξη και οργάνωση ενός εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας που θα
σχεδιαστεί βάσει της νέας δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία
(Παπαχριστόπουλος, 2014).
Οι

υπηρεσίες

κοινωνικής

Πρόνοιας

στη

χώρα

μας,

αρχίζουν

να

συστηματοποιούνται από το 1998 με τη Ψήφιση του Νόμου 2646/1998. Ο νόμος
κρίνεται σημαντικός, αφού οι προνοιακές δομές για τα άτομα με αναπηρία αρχίζουν
και παίρνουν τα χαρακτηριστικά συστήματος. Με το Ν. 2646/98 για πρώτη φορά
συστήνονται με θεσμικό τρόπο δομές και προγράμματα όπως είναι τα προστατευμένα
παραγωγικά εργαστήρια (για τα οποία έχει γίνει λόγος παραπάνω) για τις πιο
αδικημένες κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο
Down, βαριές ψυχοσωματικές αναπηρίες (Παπαχριστόπουλος, 2014).
Στο Δήμο Φλώρινας, το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Πρόνοια), στεγάζεται στο κτίριο δίπλα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
του Δήμου (στη δημοτική αγορά), όπως αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο.
Στα πλαίσια της κοινωνικής Πρόνοιας εντάσσεται και το πρόγραμμα «βοήθεια στο
σπίτι» το οποίο λειτουργεί από το 2002 και υπάγεται στο Δήμο Φλώρινας. Το
πρόγραμμα αυτό, έχει στόχο να μην αντικατασταθεί το οικογενειακό περιβάλλον των
ηλικιωμένων και των ΑμεΑ σε φροντίδα ιδρυματικού χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας
έτσι την παραμονή τους σε οικείο και κοινωνικό περιβάλλον.
Άλλωστε, ο ιδρυματικός χαρακτήρας αυτής της φροντίδας αυτής, θα οδηγούσε σε
στιγματισμό και αποξένωση. Σκοπός είναι η ένταξη όλων των κοινωνικών ευπαθών
ομάδων στον κοινωνικό ιστό και η παροχή βοήθειας από εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό. Γι’ αυτό το λόγο, ο σκοπός τους προγράμματος αυτού, είναι η παροχή
υπηρεσιών σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, εγκατάλειψης, ρατσιστικής αντιμετώπισης και
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απομόνωσης από το κοινωνικό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα
είναι οι εξής:


Συμβουλευτική, συναισθηματική υποστήριξη



Πρωτοβάθμια, νοσηλευτική φροντίδα



Οικογενειακή, οικιακή φροντίδα

Επίσης, στο Δήμο Φλώρινας, ιδρύθηκε το 2003 και μια άλλη κοινωνική δομή το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) όπου αφενός απασχολούνται
παιδιά, ηλικίας 5 έως 12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή,
βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι α) η φύλαξη των παιδιών, β) η εξυπηρέτηση
των προσωπικών αναγκών, γ) η ανάπτυξη της κοινωνικότητας, δ) η συναισθηματική
κάλυψη και η ευχάριστη διαμονή, ε) η απόκτηση γνώσεων και η ψυχαγωγία, στ) η
δημιουργική απασχόληση και το υπαίθριο παιχνίδι, η) η υλοποίηση γιορτών και
ετήσιων εκδηλώσεων και θ) η ενημέρωση της οικογένειας και η παραπομπή σε
φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα
του σχολείου τους. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει µε την υλοποίησή του στην
δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, µε σκοπό την κοινωνική συνοχή και την
ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα
απασχόλησης µε την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα
συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του
επιπέδου ζωής των δημοτών 95.
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του πιο πρόσφατου Ν. 4025/201196, οι ενδιαφερόμενοι
προς ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, εξετάζονται
υποχρεωτικά από 1/9/2011 για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους από τις
Υγειονομικές

Επιτροπές

ΚΕ.Π.Α.

(Κέντρο

Πιστοποίησης

Αναπηρίας),

ως

προϋπόθεση για τη χορήγηση ή παράταση των προνοιακών παροχών. Επίσης,
παρέχεται βιβλιάριο υγείας σε όσους έχουν προβλήματα υγείας με πιστοποιημένο
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Δήμος Φλώρινας. (χωρίς ημερομηνία). Πληροφορίες Δημοτών Κοινωνική Πρόνοια. Ανακτήθηκε 3
Σεπτεμβρίου 2016, από http://www.cityoflorina.gr.
96
Ν. 4025/ 1-11-2011–2-11-2011/ ΦΕΚ 228 Α΄ «Περί ανασυγκρότησης φορέων κοινωνικής
αλληλεγγύης, κέντρων αποκατάστασης, αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ. και άλλων διατάξεων». Ο Νόμος
θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου (2011-2012) με Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης τον Ανδρέα Λοβέρδο.
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ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (το οποίο ορίζεται από το ΚΕ.Π.Α.) και είναι
ανασφάλιστοι.
Τα προνοιακά επιδόματα, είναι αυτά που αφορούν:
1) Παιδική Προστασία
2) Κωφαλαλίες
3) Τυφλότητα
4) Παραπληγικών Δημοσίου και Ανασφάλιστων
5) Στέγασης
6) Κίνησης
7) Βαριά Νοητική Καθυστέρηση
8) Εγκεφαλική Παράλυση
9) Αιμολυτικής
10) Βαριές Αναπηρίες
Όπως προέκυψε από πληροφορίες και στοιχεία που άντλησα από τη συγκεκριμένη
δομή του Δήμου Φλώρινας, οι περισσότεροι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων κατά
το Α΄ δίμηνο του έτους 2015, άνηκαν στην κατηγορία των ατόμων με βαριές
αναπηρίες με 263 δικαιούχους, όπου αντίστοιχα και οι δαπάνες των προνοιακών
επιδομάτων γι’ αυτήν την κατηγορία, ήταν μεγαλύτερες. Ακολουθεί η κατηγορία των
ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση (Β.Ν.Κ.) όπου ο αριθμός των δικαιούχων
ανέρχεται στους 126, και είναι περίπου οι μισοί συγκριτικά με αυτούς που
αντιμετωπίζουν βαριά αναπηρία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία επιδόματος
τυφλών ατόμων, όπου όπως καταγράφεται, οι εγγεγραμμένοι τυφλοί το 2015 στο
Δήμο Φλώρινας ήταν 145, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο γι’ αυτήν την κατηγορία.
Λιγότερα άτομα ανήκουν στην κατηγορία επιδόματος παιδικής προστασίας και
κίνησης με 44 και 42 δικαιούχους αντίστοιχα. Έπεται ο αριθμός των κωφάλαλων
ατόμων με 31 δικαιούχους προνοιακού επιδόματος και το ατόμων που δικαιούνται το
επίδομα ομογενών με 19 δικαιούχους. Αξιοσημείωτο είναι το επίδομα στέγασης το
οποίο δόθηκε μόνο σε 14 δικαιούχους, ένα ποσοστό που φαντάζει αρκετά μικρό αν
λάβουμε υπόψη την ανεργία που πλήττει μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών, όχι μόνο
στο δήμο Φλώρινας αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, ακολουθεί η κατηγορία
παραπληγικών δημοσίου με 10 δικαιούχους, αιμολυτικής με 6 δικαιούχους,
ανασφάλιστων παραπληγικών με 5 δικαιούχους και τέλος ακολουθεί η κατηγορία
επιδόματος εγκεφαλικής παράλυσης με μόλις 3 δικαιούχους (βλ. πίνακα παράρτημα).

120

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (εμπόδια, ανάγκες, τρόποι διασφάλισης)

Η κοινωνική Πρόνοια του Δήμου Φλώρινας, βρίσκεται στη δημοτική αγορά.
Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη από τα άτομα με
διάφορες μορφές αναπηρίας όπως κινητική αναπηρία, τυφλότητα, κώφωση,
κωφαλαλίες. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει διάβαση πεζών, ούτε σήμανση έτσι ώστε
να μπορέσει να εισέλθει ένα ΑμεΑ στην υπηρεσία.

Κεντρική είσοδος κτιρίου

Όσον αφορά την κεντρική είσοδο της δομής, αυτή είναι κοινή για όλους όμως
παρατηρούνται κάποια φυσικά και αρχιτεκτονικά εμπόδια. Αρχικά, η πόρτα δεν είναι
στο ίδιο ύψος με το πεζοδρόμιο αλλά έχει χτιστεί εκ των υστέρων άλλο ένα
σκαλοπάτι. Αμέσως μετά το πεζοδρόμιο, το άτομο πρέπει να ανέβει ακόμα δυο
σκαλοπάτια κι έπειτα άλλο ένα για να εισέλθει εντός του κτιρίου. Αυτό, καθιστά
δύσκολη έως αδύνατη την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα,
προβλήματα όρασης, ακοής αλλά και αντίληψης. Η κεντρική πόρτα είναι στενή και
στο χώρο υποδοχής είναι τοποθετημένος ένας κάδος ανακύκλωσης και χάρτινα
κουτιά τα οποία περιορίζουν την διέλευση των πολιτών στον ήδη στενό διάδρομο.
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Επίσης,

τα

άτομα

με

προβλήματα

όρασης

αντιμετωπίζουν

δυσκολίες

ενημέρωσης/επικοινωνίας εφόσον δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός πχ. ηχητικό
σύστημα ή ανάγλυφη καθοδηγητική σήμανση. Επιπλέον, δυσκολία μπορεί να
αντιμετωπίσει και ένα άτομο με προβλήματα ακοής καθώς δεν υπάρχει σύστημα
οπτικής ενημέρωσης. Ο χώρος υποδοχής δε διαθέτει πληροφόρηση σε συμβατική ή
προσβάσιμη (π.χ. γραφή Braille, ανάγλυφη σήμανση, ανάγλυφοι χάρτες) και είναι
πολύ περιορισμένος. Παράλληλα, όλα τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες, δεν μπορούν να κινηθούν εύκολα και με ευλυγισία μέσα στο χώρο. Όσον
αφορά το χώρο υγιεινής, αυτός είναι κοινός χώρος για τους υπαλλήλους και για
όποιον πολίτη χρειαστεί.
Έτσι λοιπόν, για να γίνει προσβάσιμο και ισότιμο αυτό το περιβάλλον, θα πρέπει
να διαμορφωθεί ο εξωτερικός και ο εσωτερικός χώρος κίνησης των πεζών. Τα άτομα
με αναπηρία ειδικότερα, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν με ευκολία και
συνήθως εξαρτώνται από άτομα της οικογένειας τους για την είσοδό τους και για την
επικοινωνία τους με την υπηρεσία. Όσον αφορά τον χώρο στάθμευσης για τα Αμεα,
υπάρχει χαρακτηριστική πινακίδα στην πίσω πλευρά του κτιρίου. Σχετικά με τον
εξωτερικό χώρο, απαραίτητος κρίνεται ο μηχανισμός μέσω κάλυψης υψομετρικών
διαφορών. Επίσης, κατά την είσοδο του κτιρίου είναι χρήσιμο να τοποθετηθεί
ηχητική και οπτική σήμανση για τα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής. Δεν
τίθεται η ανάγκη τοποθέτησης ανελκυστήρα εφόσον πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο.

Συμπεράσματα
Οι υπηρεσίες στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας, ανέκαθεν διαδραμάτιζαν
πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα γι’ αυτούς που ανήκουν
στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπηρία
θεωρούνται από τους πιο σημαντικούς χρήστες υγειονομικών υπηρεσιών, αφενός
διότι υπάρχουν αντικειμενικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουν και αφετέρου διότι η
αναπηρία ειδικότερα τα παλιά χρόνια, αντιμετωπιζόταν σαν ασθένεια. Άλλωστε, το
ιατρικό μοντέλο ήταν αυτό που επέβαλε ένα είδος προνοιακής κοινωνικής πολιτικής
σύμφωνα με την οποία, το ανάπηρο άτομο χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και
αντιμετώπισης καθώς δεν μπορεί να εργασθεί όπως όλοι (ανάλογα με το βαθμό πάντα
της αναπηρίας), δεν μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή όπως όλοι και γενικά
δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο με την ίδια ματιά όπως όλοι. Το κράτος πρόνοιας,
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όπως έχει γίνει φανερό, προσφέρει σημαντικά επιτεύγματα όσον αφόρα τη διανομή
εισοδήματος, το βιοτικό επίπεδο αλλά και την κοινωνική συνοχή.
Εν συνεχεία, η πολιτική των επιδομάτων και της παροχής ειδικών υπηρεσιών οι
οποίες σχεδιάστηκαν για τα άτομα με αναπηρία, από τη μία ενισχύει οικονομικά τα
άτομα αυτά και συμβάλλει στην ασφαλή διαβίωσή τους αλλά από την άλλη, τα
αποκλείει από την συναλλαγή με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί
όμως η ένταξη των ΑμεΑ στο κοινωνικό σύνολο, πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα η
προσβασιμότητα τους. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το κτίριο της κοινωνικής
πρόνοιας στο δήμο Φλώρινας, δεν είναι από τα πιο προσβάσιμα. Σημειώνονται
αρκετές δυσκολίες που βασίζονται στην κτιριακή υποδομή του κτιρίου. Για να
αντιμετωπιστεί αυτή η δυσμενής κατάσταση, απαραίτητη είναι η ανακατασκευή του
κτιρίου ή η μεταφορά της υπηρεσίας σε ένα άλλο κτίριο. Παραπάνω τονίστηκαν οι
ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, αναφορικά με τα τεχνικά μέσα που πρέπει να
τοποθετηθούν για την διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και άλλου
είδους αναπηρία.
Άρα λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει άμεση σχέση του περιβάλλοντος και
της αναπηρίας και είναι καθοριστικός ο ρόλος της προσβασιμότητας για την
αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων αυτών. Η εξασφάλιση της
προσβασιμότητας, συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των πολιτών
καθώς οδηγεί το άτομο σε μια αξιοπρεπή ζωή μέσα σε μια κοινωνία δημοκρατική που
σέβεται και συντελεί στην άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων χωρίς
διακρίσεις.

4.2.8. Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (πρώην
ΚΕΚΥΚΑμεΑ) Φλώρινας
Το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Νομού Φλώρινας,
ιδρύθηκε το 2002. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3106/200397 ήταν ενταγμένο στην
Πρόνοια και έπειτα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4025/2011 εντάχθηκε στο
Ε.Σ.Υ., καθώς αποτελούσε οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.
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Ν. 3106/ 10-2-2003 10-2-2003/ «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 30 Α΄. ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (13-4-2000 8-32004) με Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας τον Αλέκο Παπαδόπουλο.
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Με το νέο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του από τους
αρμόδιους φορείς των υπουργείων Πρόνοιας-Υγείας-Οικονομικών αλλά και τη
συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ και μεταφέρεται ξανά στον τομέα της Πρόνοιας ως
παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, το γνωστό Οικοτροφείο Αρρένων98
απέναντι από το Δημαρχείο Φλώρινας.
Ο σκοπός του ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας, σύμφωνα με τα στοιχεία που άντλησα από τον
προϊστάμενο της δομής, βασίζεται σε τρία επίπεδα:
1) «Στη συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη που αφορά την καταγραφή των
ΑμεΑ και αφορούσε τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειες τους, την κοινωνική
πολιτική που αφορά τα ΑμεΑ, την ενημέρωση για τους νόμους και τα επιδόματα,
την παρέμβαση στο κοινωνικό περιβάλλον καθώς και την οργάνωση
παρεμβάσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο
κοινωνικό σύνολο»
2) «Στην αποκατάσταση με ατομικές ή ομαδικές θεραπείες σε άτομα με απλή ή
πολλαπλή αναπηρία (τετραπληγία, κινητικά προβλήματα, σύνδρομα, νοητική
υστέρηση) καθώς και μαθησιακές δυσκολίες όπως επίσης υλοποιούνται
προγράμματα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας» και
3) «Στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων στον οικονομικό τομέα της πόλης,
το οποίο όμως δεν προωθήθηκε τελικά από το υπουργείο υγείας και δεν
υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να
λειτουργήσουν κέντρα εκπαίδευσης».
Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Φλώρινας παρεμβαίνοντας στην καθημερινότητα και τα προβλήματα
των ΑμεΑ και των οικογενειών τους αλλά και στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας,
γνωστοποιεί ότι στο Κέντρο λειτουργούν τμήματα αποθεραπείας και υποστήριξης.
Πιο συγκεκριμένα παρέχονται και υλοποιούνται:
1) Προγράμματα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
2) Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Προσωπικής Υγιεινής
3) Προγράμματα Αυτόνομης και Ημιαυτόνομης Διαβίωσης
4) Παρεμβάσεις Λειτουργικής Αποκατάστασης (Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία,
Λογοθεραπεία)
5) Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
98

Το 1923, ιδρύθηκε το Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φλωρίνης για να συγκεντρώσει τα ορφανά που
άφησε πίσω του ο Μακεδονικός Αγώνας. Στεγάστηκε στο τούρκικο Σχολείο, στην οδό Μεγάλου
Αλεξάνδρου, απέναντι από το σημερινό Δημαρχείο http://florineanews.blogspot.gr/2013/12/90.html
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6) Προγράμματα Προ-επαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο:
1) Την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της φυσικής, νοητικής, ψυχολογικής
και κοινωνικής κατάστασης των ΑμεΑ, με σκοπό τον εντοπισμό και την
καταγραφή των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε ατόμου και
το σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος.
2) την πληροφόρηση και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους για
γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και τις πολιτικές που
σχεδιάζονται ή υλοποιούνται σε σχέση με αυτήν,
3) την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων
(εκδηλώσεις, θεατρικά έργα, bazaar, ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.α.) για τη
διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ΑμεΑ και των
οικογενειών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στην
οικονομική και κοινωνική ζωή. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων συμβάλλει
στην σταδιακή εξάλειψη προκαταλήψεων και φαινομένων κοινωνικού
αποκλεισμού εις βάρος των ΑμεΑ
4) Τη δικτύωση και τη συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες και δομές κοινωνικής
φροντίδας, καθώς και με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ίδιων των ΑμεΑ
και των οικογενειών τους, με απώτερο σκοπό, αφενός τη διασφάλιση πλήρους
πρόσβασης των ατόμων αυτών σε αγαθά και υπηρεσίες που τους αφορούν, και
αφετέρου τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη γενική
κατάσταση των ΑμεΑ στη περιοχή της Φλώρινας99.
Πρόκειται για μια ανοιχτή δομή για όλα τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους χωρίς
περιορισμούς σε ηλικία και φύλο και απώτερος σκοπός του Κέντρου είναι η
κοινωνική ενσωμάτωση και φυσικά, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των
ατόμων με αναπηρία.
Ορισμένες από τις δράσεις που πραγματοποιεί το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. είναι η διοργάνωση
ημερίδων, εκδηλώσεων, ενημερωτικών ομιλιών, και φυσικά εκπαιδευτικές δράσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στις 26/3/2014 είχε πραγματοποιηθεί έκθεση ζωγραφικής
φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας όπου
συμμετείχαν και μαθητές από το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Επίσης, στις 26/5/2014, το Κε.Φ.Ι.ΑΠ.

99

Έρευνα για τη Σύσταση και λειτουργία της δομής. Δραστηριότητες Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ. Φλώρινας
2007.
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Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το
Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε) και
με τη συνδρομή του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας, διοργάνωσαν την πρωτότυπη
δράση «Μπορείς να έρθεις στη θέση μου;», στην κεντρική πλατεία της Φλώρινας. Η
δράση αυτή αφορούσε στην προσβασιμότητα και στόχο είχε την ευαισθητοποίηση,
ώστε οι πολίτες να σεβαστούν το νόμο και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Επιπλέον, η δράση της δομής αυτής φαίνεται και μέσα από τη συμμετοχή της στο
χώρο του αθλητισμού, όπου το 2014 τα παιδιά του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. συμμετείχανε για 10η
συνεχόμενη χρονιά στους σχολικού αγώνες στίβου.
Ακόμα, η τοπική εφημερίδα LiveFlorinaNews δημοσίευσε την Τρίτη 7/10/2014
την παρουσίαση της έκθεσης της τροχαίας για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν
στο νομό με στόχο να ενημερώσει τα παιδιά και τους ενήλικες για τους «κινδύνους
του δρόμου» και να τους παρουσιάσει μέτρα ασφάλειας100. Όσον αφορά τον χώρο της
ψυχαγωγίας, σχεδόν κάθε χρόνο το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. οργανώνει διάφορα bazaar συνήθως
κατά την εορταστική περίοδο και τα παιδιά του φορέα εκθέτουν τις χειροποίητες
δημιουργίες τους101. Αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή του φορέα στις 20/1/2016 όταν
πραγματοποιήθηκαν Μαθήματα γραφής Braile στο ΚΕΦΙΑπ από τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Τυφλών Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας και το οποίο
παρακολούθησαν 110 άτομα. Επιπλέον, στις 13/5/2016 όπως κάθε χρόνο τα παιδιά
του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. μαζί με τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας συμμετείχαν στους
Νομαρχιακούς σχολικούς αγώνες που διοργάνωσε το Γραφείο Αθλητισμού
Φλώρινας.
Έπειτα, στα πλαίσια του προγράμματος "Προσβασιμότητα ΑμεΑ" στις 3/6/2016
οι Μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 2ου Δημοτικού σχολείου Φλώρινας επισκέφτηκαν το
χώρο του Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. όπου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Κέντρου καθώς και
για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Έπειτα, στα πλαίσια συνεργασίας του κέντρου με
το

Πανεπιστήμιο

Δυτικής

Μακεδονίας,

πραγματοποιήθηκε

στη

1/11/2016

παρουσίαση από την ομάδα "Πολύμορφο" η δραστηριότητα "εμψύχωση με επτά
κλόουν". Ακόμα, στα πλαίσια του προγράμματος "Αγωγή Υγείας" πραγματοποιήθηκε

100

Επίκαιρη και με σημαντικά μηνύματα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων η έκθεση τροχαίας
Φλώρινας http://liveflorinanews.blogspot.gr/2014/10/blog-post_58.html?spref=fb.
101
Το ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ στο ξύλινο χωριό
http://neaflorina.blogspot.gr/2014/12/video_29.html?spref=fb
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στις 2/11/2016 επίσκεψη στην παιδοδοντίατρο, για ενημέρωση, πρακτική εξάσκηση
στοματικής υγιεινής καθώς και πρόληψης περιοδοντικών προβλημάτων.
Όσον αφορά την Παγκόσμια Ημέρα της Αναπηρίας της 3ης Δεκέμβρη, την 1η
Δεκέμβρη 2016, τα παιδιά, οι γονείς, οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
Γενικού

Νοσοκομείου

Φλώρινας

«ΕΛΕΝΗ

Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

(πρώην

ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑΜεΑ) προσκάλεσαν τους πολίτες, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας
Αναπηρίας, στη μουσική εκδήλωση που οργάνωσαν οι έφηβοι με Αναπηρία με το
μουσικό σχήμα «Εν Φλωρίνη» και την συμμετοχή εθελοντών καλλιτεχνών στην «Οδό
Ονείρων». Πολύ σημαντική ακόμα, ήταν και η συμβολή της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Φλώρινας, καθώς στις 9/1/2017 έκαναν δωρεά το χρηματικό ποσό των
820 ευρώ στα παιδιά του ΚΕΦΙΑΠ, για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού στα
εργαστήρια

“Καλλιτεχνικής

Έκφρασης

και

Δημιουργίας”(Ζωγραφική-

Πηλοπλαστική). Τέλος, τους φθινοπωρινούς μήνες το έτος 2016 πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη των μαθητών του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. στη δημοτική βιβλιοθήκη Φλώρινας και στο
Ζωολογικό κήπο Φλώρινας.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (εμπόδια, ανάγκες, τρόποι διασφάλισης)

Πρόσοψη ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας

Το ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας είναι ένα προσιτό και με ευρωπαϊκές προδιαγραφές κτίριο, το
οποίο εξασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με
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αναπηρία. Στο οδικό δίκτυο υπάρχει διάβαση πεζών και το πεζοδρόμιο έχει μεγάλο
πλάτος με καταβιβασμό στο επίπεδο του οδοστρώματος, δηλαδή υπάρχει ελεύθερη
ζώνη όδευσης πεζών ώστε να είναι δυνατή η διέλευση με το αναπηρικό α
αμαξίδιο.
Επίσης, είναι τοποθετημένα ειδικά πλακίδια συγκεκριμένης ειδικής υφής και σε
έντονη χρωματική αντίθεση με το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου (κίτρινο χρώμα)
το οποίο χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον κίνδυνο στα άτομα με ολική ή μερική
τύφλωση.

Κεντρική είσοδος ΚΕΦΙΑΠ

Η κεντρική είσοδος είναι κοινή για όλους και το άνοιγμα των θυρών
πραγματοποιείται με αυτόματο μηχανισμό. Το πλάτος των θυρών αυτών είναι
κατάλληλο έτσι ώστε να χωράει το αναπηρικό αμαξίδιο και το δάπεδο είναι επίπεδο.
Ωστόσο, όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, θα πρέπει να
ληφθούν κάποια μέτρα. Τα άτομα με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν δυσκολίες
κυρίως με την ενημέρωση/επικοινωνία
ενημέρωση/
και τη χρήση συσκευών, εξοπλισμών και
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βοηθημάτων. Για παράδειγμα, δυσκολία μπορούν να αντιμετωπίσουν όταν
χρησιμοποιούνται μόνο συμβατικές έντυπες μορφές επικοινωνίες ή οπτική σήμανση
(τιμοκατάλογοι, πίνακες δρομολογίων, σήμανση ασφαλείας κ.λπ.), όταν δεν
προβλέπονται μεγάλοι χαρακτήρες και έντονες χρωματικές αντιθέσεις, αλλά και
σχετικά με τον προσανατολισμό τους στο χώρο, όταν για παράδειγμα, δεν
προβλέπεται ειδική ανάγλυφη καθοδηγητική σήμανση ή εξειδικευμένο προσωπικό
για να τους βοηθήσει. Από την άλλη, τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν
αντίστοιχα δυσκολίες με την ενημέρωση, όταν παραδείγματος χάριν αυτή,
προβλέπεται μόνο με ηχητικά συστήματα χωρίς να προβλέπονται και συστήματα
οπτικής ενημέρωσης ταυτόχρονα, με την επικοινωνία, όταν π.χ. δεν προβλέπεται
διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα ή συστήματα ενίσχυσης ήχου, καθώς και με τη
χρήση συσκευών, εξοπλισμών και βοηθημάτων αν αυτά δεν είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες τους (π.χ. να διαθέτουν οπτική ειδοποίηση ή δόνηση κλπ). Στο σημείο
αυτό, αξίζει να τονιστεί ότι το βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει, πρέπει να γνωρίζει
τεχνικές επικοινωνίας όπως τη μέθοδο Braille ή τη νοηματική γλώσσα.

Χώρος υποδοχής
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Όσον αφορά το χώρο υποδοχής και την εσωτερική διακίνηση, διασφαλίζεται η
μετακίνηση των ατόμων με ασφάλεια καθώς ο διάδρομος έχει το κατάλληλο πλάτος
για την διακίνηση ενός αναπηρικού αμαξιδίου. Τα στοιχεία κοινής χρήσης όπως
ψύκτες ύδατος και πυροσβεστήρες είναι τοποθετημένα εκτός του ωφέλιμου πλάτους
(σε εσοχές) και λαμβάνεται μέριμνα αφενός να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
άτομα σε αμαξίδιο, αφετέρου να είναι ανιχνεύσιμα από άτομα με προβλήματα
όρασης.

Συμπεράσματα
Ο θεσμός του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) αποτελεί σημαντική
πρωτοβουλία της πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία στο
δήμο Φλώρινας γι ‘αυτό και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η οργάνωση και η
λειτουργία του βάση νομοθεσίας. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ενεργός
ρόλος της δομής αυτής είναι φανερός. Η υλοποίηση δράσεων μέσα από τα
προγράμματα που πραγματώνονται στη δομή, έχουν ως στόχο την κάλυψη των
βιοψυχικών αναγκών τους και την παροχή κοινωνικής φροντίδας. Μέσα από τις
δράσεις αυτές, τα παιδιά αποκτούν ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνική και πολιτική
ζωή και καλλιεργούν την προσωπικότητά τους και το συλλογικό τους πνεύμα. Μέσα
από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επίσης, εξαλείφονται τα φαινόμενα
κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Όσον αφορά την προσβασιμότητα
του κτιρίου, ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στο εσωτερικού του, όπου όπως
τονίστηκε και παραπάνω, με την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού, ο χώρος θα
είναι ιδανικός και θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα στα παιδιά με διάφορες
μορφές αναπηρίας.
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4.2.9.

Κέντρο

Εξυπηρέτησης

Πολιτών

(Κ.Ε.Π.)

Περιφέρειας

Φλώρινας
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι κρατικά καταστήματα που
συστάθηκαν σύμφωνα με το Νόμο 3013/2002102. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του
Νόμου αυτού «Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών
πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της
αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες. Ειδικότερα[…]TAXIS». Σχετικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην
κτιριακή υποδομή των ΚΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Ν. 3013/02, «τα
ΚΕΠ στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διατάξεις
του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».
Στο Δήμο Φλώρινας, υπάρχουν 12 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Πιο
συγκεκριμένα, τα Κ.Ε.Π. βρίσκονται στους Δήμους Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Φλωρίνης, στο δήμο Φλώρινας (στη δημοτική αγορά), στο Δήμο Αετού, Φιλώτα,
Κάτω

Κλεινών,

Μελίτης,

Περάσματος,

Πρεσπών,

Αμυνταίου,

Βαρικού,

Κρυσταλλοπηγής, Λεχόβου. Έργο των Κ.Ε.Π. είναι η φορολογική ενημερότητα των
πολιτών, η ασφαλιστική ενημερότητα, η παροχή βεβαιώσεων οικογενειακής
κατάστασης, βεβαιώσεις γέννησης και βεβαιώσεις αποδοχών Ναυτικού Απομαχικού
Ταμείου (Ν.Α.Τ.).
Στο Κ.Ε.Π. Φλώρινας, και όπως προέκυψε από γενικές πληροφορίες που
άντλησα από τους υπαλλήλους, όταν το ίδιο το άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να
παρευρεθεί στην υπηρεσία, μεριμνεί η δημοτική αστυνομία για την εξυπηρέτηση του
και για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης, εκδίδονται πάσο μετακίνησης για τα οποία
την απόφαση την παίρνει το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) το οποίο
ορίζει και το ποσοστό αναπηρίας, παρέχονται πιστοποιητικά και πάντα κατά
προτεραιότητα και επίσης, η συμβολή των υπαλλήλων είναι πολύ χρήσιμη εφόσον οι

102

Ν. 3013/ 1-5-2002 1-5-2002/ «Αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ
102 Α΄. Ο Νόμος θεσπίστηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ (13-4-2000 8-3-2004) με Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας τον Αλέκο Παπαδόπουλο.
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ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι βοηθούν τα ΑμεΑ σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν
δυσκολία κατά τη συμπλήρωση μιας αίτησης, παρ’ όλο που όπως τονίζουν, αυτήν την
αρμοδιότητα δεν την ορίζει ο νόμος. Διαπιστώθηκε στατιστικά, ότι με την πάροδο
των χρόνων, το ποσοστό απόκτησης πάσο μετακίνησης μειώνεται, καθώς γίνεται
αυστηρότερος έλεγχος από το ΚΕ.Π.Α. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται
στην έλλειψη οικονομικών πόρων του κρατικού μηχανισμού. Από τη μια, η
αυστηρότητα του ελέγχου οδηγεί στην αποτελεσματικότερη και δίκαιη εξέταση των
ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, από την άλλη, το ποσοστό αναπηρίας
πρέπει να κρίνεται δίκαια και να προστατεύονται ολοκληρωτικά τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (εμπόδια, ανάγκες, τρόποι διασφάλισης)
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Ράμπα διέλευσης πεζών

χώρος στάθμευσης ΑμεΑ

Η προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης και
ακοής αλλά και προβλήματα αντίληψης στο Κ.Ε.Π. όπου στεγάζεται στο ισόγειο της
περιφερειακής

ενότητας

Φλώρινας,

πληροί

ορισμένες

προδιαγραφές

που

εξασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των ΑμεΑ από το εξωτερικό στο εσωτερικό
του κτιρίου. Αρχικά, υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία. Επίσης,
τα άτομα με κινητικά προβλήματα, μπορούν να εισέλθουν στην υπηρεσία περνώντας
από τη ράμπα μετακίνησης. Η είσοδος είναι ενιαία για όλους τους πολίτες και δεν
υπάρχουν δευτερεύουσες είσοδοι για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.
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Ανελκυστήρες στο ισόγειο του κτιρίου

Όσον αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων στους υπόλοιπους ορόφους του
κτιρίου, αυτή δεν μπορεί να καταστεί δυνατή. Οι ανελκυστήρες, δεν έχουν τις
κατάλληλες διαστάσεις θυρών και θαλάμου για την εξυπηρέτηση ατόμων σε
αμαξίδιο, παρ, όλο που στο εσωτερικό του ανελκυστήρα, τα κομβία (κουμπιά)
πληρούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς υπάρχουν με τη ένδειξη της γραφής
Braille και υπάρχει ηχητική και οπτική αναγγελία των ορόφων. Σύμφωνα με
πληροφορίες που άντλησα από τους υπαλλήλους του Κ.Ε.Π., αναφέρθηκε ότι στο
παρελθόν, είχαν τεθεί αιτήματα περί τοποθέτησης εξωτερικού ανελκυστήρα για την
άμεση εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε όλους τους ορόφους της υπηρεσίας, καθώς
πρόκειται για ένα εξαόροφο κτίριο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω της
παλαιότητας του κτιριακής υποδομής. Επιπλέον, χρήσιμη θα ήταν και η τοποθέτηση
ενός ανυψωτικού μηχανισμού έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία
και στους υπόλοιπους ορόφους εφόσον αυτό είναι δυνατό. Η έλλειψη ενός τέτοιου
μηχανισμού/ανελκυστήρα, συνιστά διάκριση και αποκλεισμό των ατόμων με
αναπηρία καθώς τα περιορίζει στο ισόγειο.
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Χώρος υποδοχής

Ο χώρος υποδοχής είναι ευρύχωρος και αρκετά μεγάλος, δεν υπάρχουν εμπόδια και
μπορεί να διασφαλιστεί εύκολα η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία. Παρ ‘όλα
αυτά, τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής ή αντίληψης,
αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς δεν υπάρχει ηχητική, οπτική ή ανάγλυφη σήμανση
για την κατάλληλη ενημέρωση και επικοινωνία των ατόμων αυτών. Έτσι, η
μετακίνηση των ΑμεΑ περιορίζεται μόνο στο ισόγειο, καθώς δεν έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στους υπόλοιπους ορόφους. Απαραίτητη βεβαίως είναι και η
ύπαρξη βοηθητικού καταρτισμένου προσωπικού, που θα είναι σε θέση να
εξυπηρετήσει τα άτομα με αναπηρία.
Συμπεράσματα
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη
συγκεκριμένη δομή, αφορά την προσβασιμότητα στους ορόφους στο εσωτερικό του
κτιρίου. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, υπάρχουν αρχιτεκτονικά εμπόδια που αφορούν
κυρίως το σχεδιασμό του εσωτερικού του κτιρίου, κάτι το οποίο οδηγεί στον
αποκλεισμό των ατόμων αυτών. Δυσκολίες υπάρχουν και κατά την πληροφόρηση
αλλά και ενημέρωση των ΑμεΑ, διότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Η
διασφάλιση της προσβασιμότητας, στοχεύει ακριβώς, στην εξάλειψη των παραπάνω
εμποδίων σε όλους τους τομείς και συμβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών των
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ατόμων με αναπηρία κάθε κατηγορίας. Εάν, διασφαλιστεί η προσβασιμότητα, θα
μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να συμμετέχουν ισότιμα στην
κοινωνική ζωή.
Εκτός όμως από την αντιμετώπιση των υλικοτεχνικών-πρακτικών προβλημάτων
που θα πρέπει να απασχολούν και να ευαισθητοποιούν τους πολίτες και τις τοπικές
αρχές, δόκιμο θα ήταν να αλλάξουν οι πολιτικές και πρακτικές διαδικασίες που
καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ακόμα και αδύνατη τη χρήση των υπηρεσιών και
αγαθών από τα άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, μια υπηρεσία που απαγορεύει
την είσοδο ζώων στους χώρους της, θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο σκύλων
οδηγών για τα τυφλά άτομα.
Είναι βέβαιο, ότι αν παρθούν μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, όλες οι
υπηρεσίες αλλά και οι επιχειρήσεις, θα διασφαλίσουν πρόσβαση σε μια μεγάλη
μερίδα πολιτών που περιλαμβάνει όχι μόνο άτομα με αναπηρία αλλά και
ηλικιωμένους και όλους όσους έχουν ανάγκη από μια πιο εύκολη πρόσβαση. Έχουν
θεσπιστεί κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ως στόχο την εξασφάλιση
της προσβασιμότητας, αρκεί να εφαρμοστούν σε όλες τις δομές-φορείς όπου κρίνεται
απαραίτητο.

4.2.10. Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με
αναπηρία Νομού Φλώρινας
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φλώρινας στεγάζεται
στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και είναι μέλος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, Πανελλήνια
Ομοσπονδία

Σωματείων

Γονέων

και

Κηδεμόνων

Ατόμων

με

Αναπηρία

(ΠΟΣΓΚΑμεΑ). Ιδρύθηκε το 2001, από μία ομάδα γονέων στη προσπάθειά τους να
βοηθήσουν τα παιδιά τους να ασκήσουν το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. Σκοπός του
συλλόγου πάντα μέσα από τη συλλογική δράση και τη συναδελφική αλληλεγγύη
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όπως αναφέρει και η πρόεδρος του συλλόγου είναι «η μελέτη, η προβολή, και η
επίλυση θεμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους και η με κάθε
πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών
δικαιωμάτων τους, έτσι όπως αυτά απορρέουν από την Εθνική και Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία και τις Διακηρύξεις Διεθνών Οργανισμών. Δράσεις με σκοπό τη προώθηση
της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των
Ατόμων με Αναπηρία με το κοινωνικό σύνολο σεβόμενοι την διαφορετικότητα του
καθενός».
Στο Νομό Φλώρινας, υπάρχουν οι παρακάτω Σύλλογοι:
1) Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία103
2) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία104.
3) Σύλλογος Διαβητικών Ν. Φλώρινας
4) Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με έδρα το Αμυνταίο105
Εξαιτίας όμως του γεγονότος ότι κάθε μορφή αναπηρίας έχει εξειδικευμένη
προσέγγιση, άρχισαν να γίνονται πιο συγκεκριμένοι Σύλλογοι όπως ο Σύλλογος
Νεφροπαθών, ο Σύλλογος Διαβητικών, και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών μαστού με
έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Νομαρχία Φλώρινας). Κύριο αίτημα και
αγώνας του Συλλόγου, είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και η
δικαιωματική προσέγγιση, δηλαδή η αντιμετώπιση των ατόμων αυτών σαν ισότιμα
άτομα με δικαιώματα. Ο Σύλλογος προσπαθεί και επιτελεί καθημερινά έργο άξιο
σεβασμού, έτσι ώστε να βοηθήσει κάθε άτομο να αποδεχθεί πρώτα το ίδιο την
αναπηρία του και μετά το κοινωνικό του περιβάλλον. Επίσης, προσπαθεί να
εξασφαλίσει ίσα δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις για τα μέλη του ως πολίτες της
κοινωνίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διευκόλυνση και η βελτιστοποίηση των
συνθηκών της ζωής τους. Γι’ αυτό το λόγο, με σκοπό την προώθηση και την ένταξη
των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, και την επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, κατέχει πολύ ενεργό ρόλο καθώς προσπαθεί να
διεκδικήσει τα δικαιώματα των ΑμεΑ και να τους εξασφαλίσει μια πιο αξιοπρεπή
ζωή.
103

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία στο Δήμο Φλώρινας, ιδρύθηκε το 1998. Στο σύλλογο αυτό, είναι
εγγεγραμμένα όλα τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όπως άτομα με κινητικά προβλήματα,
καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικοί κτλ)
104
Ο Σύλλογος έχει την επωνυμία «SUNDBERG» καθώς πήρε το όνομά του από τον Nils- Ivar
Sundberg ο οποίος ήταν από το 1948 ως το 1981 (που πέθανε) υπεύθυνος του προγράμματος για την
Ειδική Εκπαίδευση της Ουνέσκο http://www.down.gr/dat/10EA2D16/file.pdf.
105
Κωμόπολη του Νομού Φλώρινας
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Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ και τις
υπηρεσίες υποστήριξης αυτών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με
αναπηρία του Νομού Φλώρινας «SUNDBERG» στις 21-3-2016 έθεσε την πρότασή
του προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλώρινας, προς το Δήμαρχο Ιωάννη
Βοσκόπουλο και προς τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής
Συνοχής Δυτ. Μακεδονίας, για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα των ΑμεΑ με
θέμα: «Προτάσεις για την Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα των ΑμεΑ», εν όψει της
ειδικής σχετικής πρόσκλησης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φλώρινας και κατέθεσε τις παρακάτω προστάσεις:
1) Την ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για
Άτομα με Αναπηρία (ΥΑ Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394 ΦΕΚ 74/29-01-2007)
2) Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας (έπειτα από πρόταση της ΔΕΚΑΦ)
για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠμεΑ στο δήμο Φλώρινας (ΥΑ,3
αρ.Π2β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ /Β/1397/22-10-2001).
3) Την αναβάθμιση του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)
Φλώρινας
4) Την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και την εύρυθμη
λειτουργία των τμημάτων.
5) Τη δημιουργία Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού και την Ίδρυση
Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.
6) Την αναβάθμιση και

λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και

Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) (το αντίστοιχο ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου)
7) Την αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ (ΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλώρινας)
8) Την Ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό
Νοσοκομείο Φλώρινας.
9) Την καθιέρωση του Θεσμού του Προσωπικού Βοηθού.
10) Την εξασφάλιση ειδικά προσαρμοσμένων οχημάτων για την μετακίνηση των
Ατόμων με Αναπηρία προς και από τις παραπάνω μονάδες.
11) Την παροχή εξειδικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
προσωπικού (ανά κατηγορία Αναπηρίας) που εργάζονται σε δομές ΥγείαςΠρόνοιας και παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ και τέλος
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12) Την εξασφάλιση Καθολικής πρόσβασης (οριζόντια & κάθετη) όλων των
κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και σχετίζονται με την παροχή
κοινωνικών αγαθών όπως
 κτίρια συναλλαγής υπηρεσιών (Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Κοινωνικής
Πρόνοιας Δήμου Φλώρινας, Διοικητήριο)
 Μονάδες Υγείας – Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.
Επίσης, στις 17-2-2016 ο Σύλλογος έστειλε μια επιστολή προς το Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (ΓΝΦ), τον προϊστάμενο ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας και
τον πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης
Φλώρινας (ΔΕΚΑΦ) σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) στο Δήμο
Φλώρινας. Με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο
Φλώρινας, συντάχθηκε επίσης από το σύλλογο στις 9-3-2016 και μια ακόμη επιστολή
προς το δήμαρχο Δήμου Αμυνταίου, τον διοικητή ΓΝΦ και τον πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΑΦ Αμυνταίου με θέμα την επαναλειτουργία του
ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο Αμυνταίου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ
(ΚΑΦΚΑ) Αμυνταίου, παρότι η δομή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να
απασχοληθούν δημιουργικά και σε απογευματινή ώρα όπου οι γονείς θα έχουν το
χρόνο για προσωπική ξεκούραση.
Σημαντική είναι η συμβολή του συλλόγου και στον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο
αναλυτικά, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών-Μαθητριών Εργαστηρίου
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Φλώρινας, ζητά την
ίδρυση και λειτουργία Σχολικού Συνεταιρισμού στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας ύστερα από
επιστολή που στάλθηκε στη διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας στις 4/3/2016. Όπως
υποστηρίζει ο Σύλλογος μια τέτοια ενέργεια, θα συνέβαλε στην ανάπτυξη των
κοινωνικών και προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων αλλά και την ανάπτυξη του
επαγγελματικού προσανατολισμού των παιδιών με αναπηρία που φοιτούν στη
συγκεκριμένη μονάδα. Στο αίτημα αυτό, επιτακτική ανάγκη αποτελεί και η
εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης πρακτικής άσκησης
των μαθητών, εφόσον αυτή δεν υλοποιείται σε άλλα ευρύτερα πλαίσια.
Εκτός όμως από αυτά τα πολύ σοβαρά αιτήματα, ο Σύλλογος συμμετέχει ενεργά
αλλά και διοργανώνει ημερίδες, εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, εκπαιδευτικές
δράσεις όπως ήταν το προγράμματα «Δια Βίου Εκπαίδευσης Ατόμων με Βαριές
Αναπηρίες και Πολλαπλές Ανάγκες Εξάρτησης σε Κοινωνικές Δεξιότητες» αλλά και
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συζητήσεις και γιορτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρουσίαση του
παραμυθιού «Δυο Ιστορίες Μια Αλήθεια» της Παρασκευής Ναλπαντίδου, όπου
πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 23/12/2016. Στόχος αυτού του παραμυθιού
ήταν η απεικόνιση της διαφορετικότητας ως δικαίωμα και η προσέγγιση των μικρών
παιδιών, έτσι ώστε να αναπτύξουν δικούς τους δίαυλους επικοινωνίας με τα παιδιά με
αναπηρία μέσα στο πλαίσιο της παιδικής-μαθητικής κοινότητας. Επίσης, ο Σύλλογος
ενημερώνει τα μέλη του για θέματα υγείας όπως για την ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων για την εξέτασή τους από την Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου
Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) αλλά και για τις ημερομηνίες ανανέωσης και
έκδοσης δελτίων μετακίνησης.
Τέλος, στον τομέα της ψυχαγωγίας, ο Σύλλογος ήταν υπεύθυνος φορέας ενός
κατασκηνωτικού προγράμματος κατά το έτος 2013, παρέχοντας τη δυνατότητα στα
άτομα με αναπηρία ηλικίας 10 έως 50 ετών, να συμμετέχουν σε κατασκηνώσεις.
Επίσης, αιτήσεις μπορούσαν να συμπληρώσουν και όσοι είχαν τη δυνατότητα να
συνοδεύουν τα άτομα αυτά κατά τη διάρκεια του κατασκηνωτικού προγράμματος.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, στεγάζεται στο κτίριο της
Περιφερειακής Ενότητας (Νομαρχία) Φλώρινας όπως επίσης και το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) άρα το ζήτημα της προσβασιμότητας προς αυτόν τον
οργανισμό, έχει αναλυθεί εκτενώς παρακάτω.

Συμπεράσματα
Από όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται ο ενεργός ρόλος των μελών του Συλλόγου
ατόμων με αναπηρία του Ν. Φλώρινας, καθώς καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια
προκειμένου να ευοδωθούν οι στόχοι τους. Η προσπάθειες τους έχουν ως στόχο την
καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαβίωση των ΑμεΑ έτσι ώστε να μην τεθούν στο
περιθώριο τα άτομα αυτά. Στις μέρες μας, γίνονται ολοένα και περισσότερες
προσπάθειες για την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων αυτών,
μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο στοχεύει στην ένταξη των ΑμεΑ σε
διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως στον τομέα της εκπαίδευσης, της
εργασίας-απασχόλησης, της υγείας και της πρόνοιας αλλά και στον τομέα της
ψυχαγωγίας. Οι συστάσεις των επιστολών από το διοικητικό συμβούλιο του
Συλλόγου προς τα μέλη φορέων της Τ.Α., αντικατοπτρίζουν την έντονη ανησυχία των
γονέων (κι όχι μόνο) ΑμεΑ για την έκβαση της ζωής των ΑμεΑ.
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Αρχικά, τονίζεται η έλλειψη δομών υποστήριξης ατόμων με βαριές και
πολλαπλές αναπηρίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς δεν υπάρχουν
όπως αναφέρεται και στις επιστολές, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για τα ΑμεΑ (ΚΗΦ ΑμεΑ)
και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) που είναι από τα πιο βασικά κέντρα
υποστήριξης και φροντίδας των ΑμεΑ. Τα ΚΔΑΠμεΑ μάλιστα λειτουργούν από τη
δεκαετία του 1990, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως να έχει διασφαλιστεί η διαρκής και σταθερή
χρηματοδότησή τους από εθνικούς πόρους. Η διατήρηση των προγραμμάτων αυτών,
οφείλεται καθαρά στον αγώνα που διενεργείται από τις ωφελούμενες κοινωνικές
ομάδες, τους εργαζόμενους των προγραμμάτων και από τους δήμους που έχουν
κατανοήσει

ότι

αποτελούν

σημαντικό

τομέα

κοινωνικής

πολιτικής

(Παπαχριστόπουλος, 2014). Άλλωστε η βασική επιδίωξη της τοπικής αυτοδιοίκησης,
θα πρέπει να είναι ακριβώς ο σχεδιασμός της πολιτικής ανάπτυξης όπου μέσα σε
αυτόν θα εντάσσονται οι ανάγκες των ΑμεΑ.
Ακόμα, ενόψει των ειδικών σχετικών προτάσεων του Συλλόγου, η ίδρυση Στεγών
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) προβάλλει τον προβληματισμό για τη διαβίωση
των ΑμεΑ. Επισημαίνεται ακόμα, ότι οι Ο.Τ.Α., θα μπορούσαν και πάλι ως φορείς
άσκησης κοινωνικής πολιτικής, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση
αυτού του θεσμού. Βασικό αίτημα είναι και η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου
Φλώρινας, αλλά και η ίδρυση ενός περιφερειακού νοσοκομείου (στην πόλη της
Πτολεμαϊδας) με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών με κάθε είδους πάθηση.
Επιπλέον, η Ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό
Νοσοκομείο Φλώρινας θα συνέβαλε στην απομάκρυνση των ΑμεΑ από τα ιδιωτικά
ψυχιατρικά ιδρύματα τα οποία από τη φύση τους αποτρέπουν το άτομο από την
κοινωνική ένταξη.
Από τα αιτήματα του Συλλόγου, δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στην
προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις κτιριακές δομές της πόλης. Η εξασφάλιση καθολικής
πρόσβασης, οδηγεί στην ισότητα όλων των πολιτών. Όλες λοιπόν οι δομές και οι
υποστηρικτικές υπηρεσίες, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των άμεσα
ενδιαφερομένων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα
άτομα που το έχουν ανάγκη. Υπάρχουν άτομα με διαφορετικές μορφές αναπηρίας και
διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και θα πρέπει να ικανοποιούνται πάντα οι
ανάγκες όλων αυτών. Ωστόσο, δε φαίνεται να υπάρχει αμφότερος δίαυλος
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επικοινωνίας μεταξύ της πολιτικής επικοινωνίας και των συλλόγων καθώς,
περιορισμένα αιτήματα των Συλλόγων έχουν υλοποιηθεί.

4.3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όλες οι υπηρεσίες, τόσο οι συμβατικές όσο και οι ηλεκτρονικές, αλλά και τα αγαθά
πρέπει να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, όπως και σε κάθε άλλο πολίτη
και να σχεδιάζονται με βάση τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους ή Καθολικού
Σχεδιασμού.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Δήμος Φλώρινας, για να διασφαλίσει την
προσβασιμότητα σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει:


Να μελετήσει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τη νομοθεσία για την
προσβασιμότητα τόσο των υποδομών όσο και των υπηρεσιών στα άτομα με
κάθε μορφής αναπηρία με στόχο να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους και
τις υποχρεώσεις της πολιτείας αλλά και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.



Να μελετήσουν τις ανάγκες των δημοτών με αναπηρία και να θέσουν
προτεραιότητες και να συντάξουν ορισμένες προτάσεις προς το δήμο και
όλους τους δημοτικούς και δημόσιους φορείς, κάτι το οποίο πραγματοποιεί
σταδιακά ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Φλώρινας για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας στο δήμο.



Να αναπτύξουν δράσεις και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης (δημοσιεύματα
στον τύπο, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές συνεντεύξεις) των τοπικών αρχών ως
προς

την

αναγκαιότητα

και

τα

οφέλη

από

την

εφαρμογή

της

προσβασιμότητας των πολιτών και των ατόμων με αναπηρία.
Οι δομές υποστήριξης της αναπηρίας έχουν στόχο την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ.
Αυτό είναι εφικτό μόνο όταν οι δομές αυτές λειτουργούν και συνυπάρχουν κάτω από
ένα πλαίσιο συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτείας και των ιδίων των
υποκειμένων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους ως υποκείμενα
δικαιωμάτων. Στόχος πρέπει να είναι η εξάλειψη της διάκρισης λόγω αναπηρίας, η
ισότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Θα πρέπει να
εφαρμοστούν στρατηγικές που θα αίρουν τις διακρίσεις οι οποίες αφενός θα

142

εφαρμόζουν την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και αφετέρου θα λαμβάνουν μέτρα
ενεργητικής πολιτικής.

143

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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1.1.

Γενικά ζητήματα της έρευνας

Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι ποσοτικές
αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται και οι ποιοτικές
αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου (Kvale, 1996:
67). Η φύση του αντικειμένου της συγκεκριμένης έρευνας, αποτέλεσε τη βάση για
τον καθορισμό του είδους της έρευνας, που κρίθηκε πιο αποδοτικό για την επίτευξη
των στόχων. Εφόσον πρόκειται για συλλογή πληροφοριών και απόψεων προκειμένου
να διερευνηθούν οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, της
πρόνοιας, της εργασίας και της απασχόλησης, αλλά και οι πολιτικές που ορίζουν την
προσβασιμότητα και αφορούν τα άτομα με αναπηρία, ως καταλληλότερη ερευνητική
προσέγγιση θεωρήθηκε η επισκόπηση απόψεων με τη χρήση συνεντεύξεων.
Το κύριο χαρακτηριστικό της ποιοτικής έρευνας είναι ότι βασίζεται σε μικρό
αριθμό περιπτώσεων, με στόχο όχι την ανακάλυψη γενικών τάσεων, αλλά τη
διαμόρφωση μιας ολικής εικόνας για κάθε περίπτωση και την ανεύρεση των κοινών
τους στοιχείων. Επίσης, η ποιοτική έρευνα οδηγεί στη συγκέντρωση λεπτομερών
στοιχείων για πολλαπλές πτυχές των υπό έρευνα περιπτώσεων και διευκολύνεται έτσι
η διαδικασία ανάπτυξης και αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών. Έτσι, ο
ερευνητής αρχικά απορροφά όσον το δυνατόν πιο πολλές πληροφορίες, οι οποίες
όμως σταδιακά μειώνονται, καθώς η έρευνα επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία
που φωτίζουν τις υπό διαμόρφωση εννοιολογικές κατηγορίες. Συνεπώς, η ποιοτική
έρευνα, τονίζει από τη φύση της, τη σημασία που έχει το ιστορικό και κοινωνικό
πλαίσιο, για την ερμηνεία που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στη συμπεριφορά τους
και στη συμπεριφορά των άλλων. Στοιχείο της ποιοτικής έρευνας, αποτελεί επίσης η
έμφαση στην εξέλιξη των κοινωνικών φαινομένων, δηλαδή στις διαδικασίες μέσα
από τις οποίες διαμορφώνονται συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις, σε αντίθεση
με την στατική προσέγγιση που χαρακτηρίζει την ποσοτική έρευνα (Κυριαζή, 2009).
Η συνέντευξη μπορεί να είναι προσωπική, ελεύθερη-μη τυποποιημένη,
τηλεφωνική. Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην προσωπική
συνέντευξη, μπορεί να πάρει διαφορετική μορφή ανάλογα με το θέμα και το σκοπό
της έρευνας και ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση που τη χαρακτηρίζει.
Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση έγινε με τη χρήση ημι-δομημένης
συνέντευξης, παίρνοντας τη μορφή της συζήτησης όπου οι ερωτήσεις μεταβάλλονταν
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και διαμορφώνονταν κάθε φορά, ανάλογα με τις απαντήσεις του συνεντευξιαζόμενου.
Έτσι, οι απαντήσεις του κάθε ερωτώμενου, συνέβαλλαν στη διαμόρφωση ορισμένων
νέων ερωτήσεων που οδήγησαν στην ολοκληρωμένη διαδικασία συλλογής κι
ερμηνείας των δεδομένων.

1.1.1. Πρόσβαση στο πεδίο
Η ποιοτική έρευνα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα
δεδομένα επιτόπια, άρα γίνεται αρκετά μεγάλη προσπάθεια για να κατανοηθούν και
να ερμηνευθούν καλύτερα οι ενέργειες και οι απόψεις των ερωτώμενων. Η επιτόπια
έρευνα είναι η μελέτη των ανθρώπων και πώς λειτουργούν οι άνθρωποι κατά τη
φυσική πορεία της ζωής τους. Οι ερευνητές αποτολμούν να μπουν στη ζωή των
άλλων ανθρώπων για να μάθουν το πώς αυτοί ζουν, πώς μιλούν και συμπεριφέρονται
και τι τους αγχώνει. Επιπλέον, θεωρείται ως μια μέθοδος μελέτης κατά την οποία
αυτοί που την υιοθετούν προσπαθούν να κατανοήσουν το νόημα που έχουν οι
δραστηριότητες που παρατηρούν γι’ αυτούς που εμπλέκονται σε αυτές τις
δραστηριότητες (R. Emerson αναφέρεται από Παπαδόπουλο 2014).
Υπάρχουν δύο στάσεις ερευνητών όταν κάνουν μια επιτόπια έρευνα:
α) η πρώτη ονομάζεται νατουραλιστική, καθώς ο ερευνητής παρατηρεί κοινωνικά
γεγονότα στο φυσικό τους περιβάλλον (π.χ. δημόσια υπηρεσία, καφενείο, πλατεία
κτλ)
β) η δεύτερη αφορά στην άμεση εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο της έρευνας
Για την επιτυχή έκβαση της μελέτης αυτής, χρησιμοποιήθηκε η επιτόπια έρευνα
καθώς το αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας κρίθηκε από τη συμμετοχή των
ερωτώμενων ύστερα από την παρουσία του ερευνητή στο χώρο εργασίας τους ή σε
άλλους κοινωνικούς χώρους (π.χ. καφετέριες). Οι ερωτώμενοι πέρασαν από τη
διαδικασία της συνέντευξης, καθώς είχε τονιστεί από την αρχή ότι πρόκειται για τη
διεκπεραίωση μιας επιστημονικής έρευνας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού
προγράμματος στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
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1.2.

Ζητήματα δεοντολογίας

Τις συνεντεύξεις σε μια επιστημονική έρευνα, τις διέπει η επιστημονική δεοντολογία,
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν
το πλαίσιο μέσα στο οποίο διενεργούνται οι συνεντεύξεις, διατυπώνονται οι
ερωτήσεις και τελείται γενικότερα η επικοινωνία ερευνητή-ερωτώμενου. Ο ερευνητής
οφείλει επομένως να προσαρμοστεί στα δεδομένα του προγράμματος του
ερωτώμενου. Έτσι, οι συναντήσεις που θα καθοριστούν πρέπει να γίνονται µε την
συγκατάθεση των ερωτώμενων, στο μέρος και τις ώρες που εκείνους διευκολύνει.
Εκτός από αυτό τον «άγραφο» δεοντολογικό κανόνα, ο ερευνητής οφείλει να
συστήνεται και να προσδιορίζει το σκοπό της έρευνάς του, ακόμα κι αν έχει μαζί του
κάποια συστατική επιστολή (Bell, 1997).
Η σχέση λοιπόν μεταξύ του ερευνητή και του υποκειμένου είναι αναλογική κι
ισότιμη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπλέκονται αισθήµατα εµπιστοσύνης
και ανασφάλειας, ή ασφάλειας, που χαρακτηρίζουν τελικά την όλη διαδικασία. Η
διακριτικότητα του ερευνητή και η ευγένειά του, καθορίζουν κατά πολύ την χροιά
των απαντήσεων. Τα υποκείµενα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και
δικαιοσύνη (Briggs, 1986).
Στη συγκεκριμένη έρευνα, έχουν τηρηθεί οι δεοντολογικοί κανόνες, καθώς οι
συνεντευξιαζόμενοι είχαν ενημερωθεί για την έρευνα που πραγματώνεται και τους
ζητήθηκε να λάβουν μέρος στην ερευνητική διαδικασία, εφόσον το επιθυμούν, μέσω
της διαδικασίας της συνέντευξης και της ηχογράφησής τους με μαγνητόφωνο. Οι
ερωτώμενοι είχαν ενημερωθεί για το θέμα της έρευνας, το οποίο αφορά τη
διερεύνηση εφαρμοσμένων πολιτικών για τους νέους και νέες ΑμεΑ στο Δήμο της
Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε σαφές, ότι ο στόχος της έρευνας είναι να
διερευνηθούν όλοι οι φορείς και οι δομές που σχετίζονται με τα ΑμεΑ, να εξεταστεί
πώς λειτουργεί ο κάθε φορέας-δομή και ποιες πολιτικές χαράσσονται, έτσι ώστε να
διαπιστωθούν τα ελλείμματα. Επίσης παρουσιάζονται και τα σχέδια δράσης που
πρόκειται να γίνουν.
Η άδεια για τη διεξαγωγή της έρευνας, ζητήθηκε από τους αρμόδιους φορείς
που, όπως τονίζει ο Bell (1987), πρέπει πάντα να ζητείται σε πρώιμο στάδιο.
Επιπλέον,

τονίστηκε

στους

ερωτώμενους

ότι

θα

τηρηθεί

ανωνυμία

και

εμπιστευτικότητα, καθώς και ότι θα υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα της
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έρευνας. Οι συνεντευξιαζόμενοι δεν εξέφρασαν καμία αντίρρηση κατά τη διάρκεια
της διεξαγωγής της κι έτσι οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

1.3.

Σκοπός και στόχοι της έρευνας

Οι εκπαιδευτική πολιτική αλλά και η πολιτική που εφαρμόζεται, τόσο στον τομέα της
εργασίας και της απασχόλησης, όσο και στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας,
αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πεδίο με πολλά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Η παρούσα
μελέτη, αποσκοπεί να διερευνήσει τις συνθήκες λειτουργίας των δομών-φορέων που
αφορούν την εκπαίδευση, την εργασία και την πρόνοια των ατόμων με αναπηρία και
να διερευνήσει, αν αυτές οι δομές μπορούν να αναλάβουν ευθύνες άσκησης μιας
αποτελεσματικής πολιτικής από τη διοίκηση όλων των μονάδων αλλά και όλων των
πολιτών για την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ και την εξάλειψη του κοινωνικού τους
αποκλεισμού.
Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης θέσης στρέφεται στους νέες και νέες με
αναπηρία με σκοπό τη διερεύνηση μιας σειράς απόψεων από τα αρμόδια άτομα που
στελεχώνουν την εκάστοτε δομή (διευθυντές, προϊσταμένοι, υπάλληλοι κτλ) όπως
έχει αναφερθεί παραπάνω, σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την αναπηρία
και πώς την αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο. Επίσης, επιχειρείται η
διερεύνηση των απόψεών των ερωτώμενων σχετικά με τη λειτουργία της Ειδικής
Αγωγής στην ελληνική κοινωνία, σχετικά με την απασχόληση, την πρόνοια, τις
τοπικές δράσεις που οργανώνονται και επιπλέον αναφορικά με την προσβασιμότητα
στις αντίστοιχες δομές.
Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση εφαρμοσμένων πολιτικών στον
εκπαιδευτικό, εργασιακό και υγειονομικό τομέα, καθώς γίνεται προσπάθεια να
καταγραφούν οι απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με:


Την αντιμετώπιση της αναπηρίας από τους ίδιους



Τις εκτιμώμενες δυνατότητες τους



Την αποτελεσματικότητα των τύπων των Σχολείων Ειδικής Αγωγής που
ισχύουν στην Ελλάδα



Την αποτελεσματικότητα της ένταξης των ΑμεΑ στα Γενικά Σχολεία



Τις προτάσεις που θα έκαναν οι ίδιοι για την καλύτερη λειτουργία της
Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα



Την ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας
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Την αποδοτικότητα των ΑμεΑ στον χώρο εργασίας τους



Τη δράση των τοπικών οργανώσεων και την αποτελεσματικότητά τους,
αναφορικά με τα ΑμεΑ



Την επάρκεια των κοινωνικών δομών στο Δήμο Φλώρινας



Τη συμμετοχή τους σε τοπικές δράσεις που έχουν σχέση με θέματα που
αφορούν τα ΑμεΑ



Την ενημέρωση που λαμβάνουν στις υπηρεσίες τους σχετικά με τις δράσεις
που οργανώνουν οι άλλες δομές



Την εξασφάλιση της συμμετοχής των ΑμεΑ στις τοπικές συζητήσεις για την
ανάδειξη προβλημάτων



Την προσβασιμότητα στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές/υπηρεσίες της
πόλης



Τις αλλαγές που θα έκαναν στο εργασιακό τους περιβάλλον



Τα αναπηρικά επιδόματα εν όψει οικονομικής κρίσης.



Τις προτάσεις τους σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν στον
τομέα της υγείας και της πρόνοιας για τα ΑμεΑ

1.3.1. Συμμετέχοντες
Ο ερευνητής για να είναι σε θέση να διεξάγει μια έρευνα πρέπει να μελετήσει το υπό
διερεύνηση φαινόμενο εξονυχιστικά. Οφείλει να μελετήσει όλα τα αντικείμενα, όλα
τα γεγονότα και σε γενικές γραμμές να εξετάσει όλα τα άτομα του συνόλου στους
οποίους αφορά η έρευνα. Σύμφωνα με τον Βάμβουκα (1993) «ο πληθυσμός
αναφέρεται στο σύνολο όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των ζώων, των πραγμάτων,
των μετρήσεων, των γεγονότων, των καταστάσεων και των αντιδράσεων κάθε είδους».
Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία, οι συμμετέχοντες ήταν έντεκα (11)
ερωτώμενοι ηλικίας 23 έως 60 ετών. Τα έντεκα αυτά άτομα, θεωρούνται επαρκές
δείγμα για τις ανάγκες τις έρευνας, διότι όπως θα φανεί παρακάτω καλύπτει
διαφορετικές κατηγορίες πληθυσμού ώστε διεξοδικά μέσω των συνεντεύξεων να
διερευνηθούν θεματικές της έρευνας. πριν από την οργάνωση των συμμετεχόντων
προηγήθηκε προκαταρκτικό στάδιο επικοινωνίας με αντιπροσωπευτικά άτομα της
τοπικής κοινωνίας ώστε το πλαίσιο των συμμετεχόντων να οργανωθεί με άτομα που
έχουν κομβικό ρόλο στο ζήτημά μας έχουν χρόνο και διάθεση να συμβάλλουν στην
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έρευνα. Σε μια επαρχιακή πόλη είναι δύσκολο να οργανώσει κανείς μεγάλο αιθμό
συμμετεχόντων διότι οι συμμετέχοντες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε ζητήματα
προσωπικών δεδομένων και δεν μπορούν να διαχειριστούν ευαίσθητες κοινωνικά
καταστάσεις. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ήταν:


Τρείς (3) φοιτητές με διαφορετική μορφή αναπηρίας ο καθένας (κινητική
αναπηρία) εκ των οποίων οι δύο είναι εν ενεργεία φοιτητές ενώ ο ένας (1) έχει
αποφοιτήσει



Έναν (1) διευθυντή του Ειδικού Σχολείου Φλώρινας



Μια (1) διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας



Δυο (2) κοινωνικούς λειτουργούς



Μια (1) προϊσταμένη του ΟΑΕΔ



Έναν (1) υπάλληλο του Κ.Ε.Π.



Τον αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας και



Την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία του
Δήμου Φλώρινας .

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θεωρείται αξιόπιστος και αντιπροσωπευτικός, γιατί θα
διερευνηθούν διαφοροποιημένες θεματικές ανάλογα με την ιδιότητα των ατόμων: α)
απόψεις των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι ως ηγεσία του σχολείου, έχουν την
ευθύνη άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής για την εκπαίδευση των μαθητών με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) απόψεις των κοινωνικών λειτουργών
που υπηρετούν τους θεσμούς της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης και της διάγνωσης
των ειδικών δυσκολιών των ΑμεΑ και που υπηρετούν επίσης, τον τομέα της πρόνοιας
και των προνοιακών επιδομάτων, γ) απόψεις των φοιτητών ΑμεΑ οι οποίοι
διεκδικούν τα δικαιώματά τους και εντάσσονται στην κοινωνία και, δ) απόψεις του
Συλλόγου και της Τοπικής Αρχής για την εξασφάλιση μιας καλύτερης διαβίωσης των
ΑμεΑ μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο.
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
Συμμετέχοντες

11

Φύλο

Άνδρες-Γυναίκες
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Ηλικία

23-60

Μορφωτικό επίπεδο

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
Απόφοιτοι Κολλεγίου

Σπουδές

Σχολή επαγγελμάτων υγείας-πρόνοιας,
κοινωνική

πολιτική,

παιδαγωγικό

δημοτικής

εκπαίδευσης,

παιδαγωγικό

ειδικής

αγωγής,

βιομηχανικών
οικονομικές

μηχανολογία
εγκαταστάσεων,

σπουδές,

κοινωνική

εργασία, φιλοσοφική σχολή, μάνατζμεντ
και μάρκετινγκ
Επάγγελμα

Εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί,
φιλόλογοι, οικονομολόγοι, επισκέπτες
υγείας, πολιτικά πρόσωπα

Χρόνια υπηρεσίας

4-28

1.3.2. Ερευνητικά εργαλεία
Το εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη, η
οποία αποτελεί μια χρήσιμη μέθοδο για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων.
Επιλέξαμε, κυρίως, ανοικτές ερωτήσεις έτσι ώστε ο ερωτώμενος να ενθαρρύνεται να
μιλήσει για πραγματικά και σημαντικά θέματα. Επίσης, αποφύγαμε τις ερωτήσεις που
υποδεικνύουν την αναμενόμενη απάντηση όπως Ναι-Όχι και τις ερωτήσεις που
αναγκάζουν τους ερωτώμενους να σκέφτονται σαν τα ΑμεΑ κι όχι με τον δικό τους
τρόπο. Οι πληροφορίες που πήραμε από κάθε συνέντευξη ήταν πολύ πιο έγκυρες,
καθώς οι ερωτώμενοι χρησιμοποίησαν τη δική τους βασική ορολογία. Με τον τρόπο
αυτό, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις συλλογής έγκυρων δεδομένων, γεγονός που
μπορεί να καταστήσει αξιόπιστη την έρευνα.
Προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε ιδέες, πιθανές αντιδράσεις, και να ερευνήσουμε
κάποια κίνητρα, συναισθήματα και αντιδράσεις όπως ο τόνος της φωνής ή οι
εκφράσεις του προσώπου, που μας παρέχουν πληροφορίες τις οποίες μια γραπτή
απάντηση θα απέκρυπτε.
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δεν παρευρέθηκαν άλλα πρόσωπα, που θα
επηρέαζαν τις απαντήσεις του κάθε ερωτώμενου. Για τη διεξαγωγή μιας επιτυχούς
έρευνας, δημιουργήθηκε ένα φιλικό και άνετο κλίμα που συνέβαλε στην άμεση και
πιο ειλικρινή απάντηση του ερωτώμενου ακόμα και σε ερώτηση πολύ προσωπικού
χαρακτήρα. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων και δεν
γνωστοποιήσαμε τις απόψεις των ερωτώμενων. Επίσης, η προσωπική επαφή που
πραγματοποιήσαμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε ορισμένες
ερωτήσεις και να προσθέσουμε εκ νέου άλλες, οι οποίες σχετίζονταν με την
απάντηση του ερωτώμενου και το θέμα της έρευνας.

1.3.3. Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή όλων των δεδομένων και των απαραίτητων πληροφοριών (οργάνωση
θεωρητικού πλαισίου, συλλογή φωτογραφικού υλικού, οργάνωση συνεντεύξεων κτλ)
έγινε κατά το διάστημα Ιούνιο-Ιανουάριο 2016-2017. Η δειγματοληψία βασίστηκε
στη συγκατάθεση όλων των ερωτώμενων να δώσουν συνέντευξη και να διατυπώσουν
τις απόψεις τους για την αναπηρία αλλά και τα ΑμεΑ, μέσα από τις εμπειρίες που
βιώνουν καθημερινά. Όλοι οι συμμετέχοντες δέχτηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα
και να τονίσουν ορισμένα ζητήματα και ορισμένες ελλείψεις που παρατηρούν οι ίδιοι
στη δομή ή στο χώρο που εργάζονται. Η πρώτη επαφή με τους ερωτώμενους έγινε
ύστερα από την παρουσία μου στο χώρο εργασίας τους, όπου από την πρώτη στιγμή
έγινε η πλήρης περιγραφή της έρευνας και ο στόχος που επιδιώκει να πετύχει.
Κατόπιν, και εφόσον οι ερωτώμενοι δέχτηκαν να συμμετάσχουν, ορίστηκε η ώρα, ο
τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής της, ανάλογα με το πρόγραμμά τους. Λόγω τις
εργασίας τους, οι περισσότεροι ήταν διαθέσιμοι τις πρωινές ώρες στο χώρο εργασίας
τους.
Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή όλων, καθώς ο καθένας μας έδωσε τις
απαραίτητες πληροφορίες για το χώρο που εργάζεται και προσφέρει υπηρεσίες στα
ΑμεΑ, καθώς επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συμβολή της προέδρου του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία διότι επισημάνθηκαν οι
προβληματισμοί όσον αφορά τις υποδομές της πόλεις, τα αιτήματά τους για την
καλύτερη διαβίωση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, όπως επίσης,
αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή του Αντιδημάρχου με τον οποίο συζητήθηκε η
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δυνατότητα υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών που αφορούν την καλύτερη
ποιότητα ζωής των ΑμεΑ.
Σε όλες τις ερωτήσεις δινόταν ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου οι
ερωτώμενοι να οργανώσουν τη σκέψη τους και να απαντήσουν ορθά. Πριν τη
διεξαγωγή της έρευνας, έγινε πιλοτική έρευνα με στόχο τη διερεύνηση της ποσότητας
και της ποιότητας των απαντήσεων και τις τυχόν ελλείψεις του ερωτηματολογίου,
σχετικά με τους στόχους. Εξετάστηκαν όλες οι απαντήσεις, ο βαθμός στον οποίο
απαντούσαν στα ερωτήματα που μας ενδιέφεραν και εντοπίστηκαν ελάχιστες
δυσκολίες στην έκφραση. Μετά από ορισμένες διαφοροποιήσεις, οι συνεντεύξεις
υλοποιήθηκαν και με τους υπόλοιπους ερωτώμενους. Έπειτα, οι συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν,

μαγνητοφωνήθηκαν

και

τέλος

απομαγνητοφωνήθηκαν

προσεκτικά.

1.3.4. Ανάλυση δεδομένων
Το επόμενο βήμα στη διεξαγωγή μιας έγκυρης ποιοτικής έρευνας είναι η ανάλυση
των δεδομένων. Εφόσον συλλέγουν τα ποιοτικά δεδομένα με μη δομημένες ή
ημιδομημένες ερευνητικές συνεντεύξεις ή ερευνητικές παρατηρήσεις, θα πρέπει να
αναλυθούν ώστε να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί το υπό έρευνα φαινόμενο. Η
ανάλυση των δεδομένων είναι εκείνο το σημείο όπου ο ερευνητής συγκρίνει και
αντιπαραβάλλει, ερμηνεύει και κατανοεί, συμπεραίνει και επαληθεύει. Η ερμηνεία
και

η

εξήγηση

του

ποιοτικού

υλικού,

γίνεται

με

τη

διαδικασία

της

απομαγνητοφώνησης (Morse, 1996).
Επίσης, η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, διεξάγεται στο επίπεδο της
αναγωγής-αναφοράς δεδομένων και στο επίπεδο έκθεσης δεδομένων (Μiles &
Huberman, 1994). Σύμφωνα με αυτήν την διαδικασία, η αναγωγή των δεδομένων
είναι το σύνολο των δεδομένων που χωρίζεται σε μικρότερες κατηγορίες. Πιο
αναλυτικά, κωδικοποιούνται τα στοιχεία του κειμένου, πραγματοποιείται ταξινόμηση
των κωδικών, γίνεται επανέλεγχος και ομαδοποίηση των κωδικών. Έπειτα,
κατασκευάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας που περιέχει τους κωδικούς και τους
εννοιολογικούς

ορισμούς

τους.

Σχετικά

με

την

έκθεση

των

δεδομένων,

δημιουργούνται τα τμήματα έκθεσης δεδομένων που περιλαμβάνουν πίνακες για κάθε
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άτομο ξεχωριστά (Miles&Huberman, 1994). Στη συνέχεια, αναλύεται ο ορισμός της
κωδικοποίησης των δεδομένων (Βαμβούκας, 2007).
Η κωδικοποίηση αφορά στη διαδικασία κατηγοριοποίησης και σύμπτυξης των
δεδομένων σε μια πιο απλή μορφή. Το ακατέργαστο και ασυστηματοποίητο υλικό
που συγκεντρώνεται εξετάζεται, συστηματοποιείται και σχηματίζεται σε σύμβολακωδικούς και αριθμούς, που μπορούν να ταξινομηθούν και να υποστούν μαθηματική
επεξεργασία. Εν ολίγοις, κωδικοποίηση είναι η μετατροπή του γλωσσικού και γενικά
του ποιοτικού υλικού σε σύμβολα ή αριθμούς, ο μετασχηματισμός του ποιοτικού
υλικού σε ποσοτικό, η ταξινόμηση των ποιοτικών δεδομένων σε περιορισμένο αριθμό
κατηγοριών. Η κωδικοποίηση επιτρέπει τη μηχανογραφική και μαθηματική
επεξεργασία των δεδομένων (Βάμβουκας, 2007).
Πιο συγκεκριμένα, η κωδικοποίηση έχει οριστεί ως «η μεταφορά των
απαντήσεων στις ερωτήσεις και των πληροφοριών των ερωτώμενων σε ειδικές
κατηγορίες για να πραγματοποιηθεί η ανάλυσή τους» (Cohen & Manion, 1997).
Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003) κωδικοποίηση σημαίνει «απόδοση νοήματος ή
πληροφορίας σε τμήματα δεδομένων, άρα συνδέεται άρρηκτα με την τμηματοποίηση
των δεδομένων (data segmentation)». Η κωδικοποίηση των δεδομένων δηλαδή,
αποτελεί οργανικό μέρος και βάση της ανάλυσης, η οποία διευκολύνεται με τη
διαδικασία χωρισμού του ποιοτικού υλικού σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ενότητες, οι
οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους.
Στο τέλος κάθε έρευνας στο σημείο που ο ερευνητής καταθέτει τα αποτελέσματα
και τα συμπεράσματα της έρευνας η κάθε θεματική ενότητα πρέπει να παρουσιαστεί
ξεχωριστά. Τα δεδομένα από τις προφορικές εξωτερικεύσεις και τις συνεντεύξεις
απομαγνητοφωνήθηκαν και αρχικά αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles&Huberman, 1994).
Στη συγκεκριμένη έρευνα, κατά την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν
και ακολουθήθηκαν τεχνικές και διαδικασίες ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των
Miles & Huberman (1994). Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δεδομένων
από το υλικό των

έντεκα (11) συνεντεύξεων, ως ερευνήτρια προχώρησα στην

απομαγνητοφώνηση του υλικού όπου καταγράφηκε αυτολεξεί ό, τι έχει ειπωθεί π.χ.
σχόλια, αστεία, παύσεις κτλ. Έπειτα ξαναδιαβάστηκαν οι συνεντεύξεις για να
επανέλθουν στην μνήμη αλλά και για να κατανοηθούν ουσιαστικά κι έπειτα
προχώρησα στην κωδικοποίηση του υλικού των απαντήσεων. Οι κατηγορίες
διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση του υλικού και εφαρμόστηκε η επαγωγική
προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η θεματική κωδικοποίηση έτσι
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ώστε να περιγραφούν και να αναλυθούν με επιστημονικό τρόπο όλα τα θεματικά
πεδία που αναφέρονται σε κάθε περίπτωση αλλά και να γίνει με προσοχή συγκριτική
ανάλυση των συγκεκριμένων θεματικών πεδίων. Άλλωστε, ο σκοπός κάθε
ερευνητικής διαδικασίας είναι να διερευνηθούν όλες εκείνες οι περιπτώσεις του
ποιοτικού υλικού, έτσι ώστε να σχηματιστεί θεματική δομή που θα εκπληρώνει το
σκοπό και τους στόχους της έρευνας.

1.3.5. Οργάνωση κατηγοριοποίησης
Σχετικά με τον τρόπο που έγινε η κατηγοριοποίηση των δεδομένων, εντοπίστηκαν
χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν οι κατάλληλοι
«κωδικοί» οι οποίοι φέρουν εννοιολογικούς/λειτουργικούς ορισμούς. Κατόπιν οι
κωδικοί ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και αυτές εντάχθηκαν σε ευρύτερους
θεματικούς άξονες. Από την ποιοτική αυτή ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψαν
98 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 22 κατηγορίες και εντάχθηκαν σε 6
θεματικούς άξονες ως εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ:
Α) Γενικές ερωτήσεις για την αναπηρία
Β) Αναπηρία και εκπαίδευση
Γ) Αναπηρία και εργασία
Δ) Τοπικές κοινωνικές δράσεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρία
Ε) Προσβασιμότητα και αναπηρία
ΣΤ) Υγεία-Πρόνοια και Αναπηρία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1) Απεικόνιση της αναπηρίας
2) Δυνατότητα Αυτοεξυπηρέτησης ΑμεΑ
3) Βιώματα και προβληματισμοί για την αναπηρία
4) Επάρκεια Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
5) Κοινωνική ένταξη ατόμων-μαθητών με αναπηρία
6) Συνύπαρξη μαθητών με αναπηρία και μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα Γενικά
Σχολεία
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7) Διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα
8) Εκπαιδευτικό επίπεδο εργαζομένων στις δομές Ειδικής Αγωγής
9) Δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας
10) Ο ρόλος του κράτους στις εργασιακές ευκαιρίες
11) Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στις εργασιακές ευκαιρίες
12) Ικανότητες των ΑμεΑ στην εργασία
13) Ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων στα ζητήματα απασχόλησης
14) Επάρκεια παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
15) Συμμετοχή σε τοπικές δράσεις (που σχετίζονται με τα ΑμεΑ)
16) Ενημέρωση φορέων για τις τοπικές δράσεις
17) Δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ σε δημόσιες συζητήσεις (που αφορούν τα
προβλήματα της πόλης κτλ)
18) Δυνατότητα προσβασιμότητας στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές
19) Αλλαγές στους χώρους εργασίας
20) Οικονομική κρίση και αναπηρικά επιδόματα
21) Ανησυχία και συνεισφορά πολιτών στα ΑμεΑ
22) Προτάσεις εφαρμοσμένων πολιτικών εν όψει οικονομικής κρίσης
Στο σημείο αυτό παρατίθενται οι πίνακες με τις ερωτήσεις της συνέντευξης ανά
κατηγορία:
Θεματικός άξονας Α: Το είδος και η απεικόνιση της αναπηρίας

Α. Γενικές ερωτήσεις για την αναπηρία
Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν αυτήν τη θεματική ενότητα είναι:
1)Η αναπηρία κατά τη γνώμη σας, ισοδυναμεί με ανικανότητα, με ασθένεια, με
πρόβλημα ή με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και γιατί;
2)Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή εξαρτώνται πάντα από
άλλους;

3)Αναφέρετε μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη εμπειρία που βιώσατε και σας έδωσε το
έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό για τα άτομα με αναπηρία

Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (1975) αναφέρεται σε
οποιοδήποτε άτομο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από
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τις ανάγκες μιας φυσιολογικής, ατομικής ή και κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ
γενετής ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος. Συνεπώς, οι
αναπηρίες διακρίνονται σε τέσσερα είδη: κινητικές ή σωματικές, αισθητηριακές,
νοητικές, γνωστικές και συναισθηματικές. Έτσι, η αναπηρία απεικονίζεται
διαφορετικά από τον ορισμό που δίνει ο καθένας. Υπάρχουν άτομα που
αντιμετωπίζουν την αναπηρία σαν ανικανότητα, άλλοι σαν ασθένεια ή σαν πρόβλημα
και άλλοι σαν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.
Ο θεματικός άξονας Α, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης
σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν την αναπηρία οι αρτιμελείς πολίτες-εργαζόμενοι
(στις δομές που εξετάζονται) αλλά και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Στον πίνακα 2,
καταγράφονται οι κατηγορίες του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τους κωδικούς
και τους αντίστοιχους εννοιολογικού ορισμούς.

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση συνεντεύξεων- Θεματικός άξονας Α
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Κατηγορίες
1) Απεικόνιση της αναπηρίας

Κωδικοί-εννοιολογικοί ορισμοί
 ΔΙΑΤΡΟΖΩ-Διαφορετικός τρόπος ζωής
(6)
 ΔΙΑΝΘΡΩΠ-Διαφορετικός άνθρωπος (1)
 ΑΜΕΠΡΟΚ-Άτομα με πρόβλημα για την
κοινωνία (2)
 ΑΚΑΣΙΜ-Ασθένεια και ανικανότητα (2)
 ΚΟΙΝΠΡΩ-Κοινωνικό πρόβλημα
 ΓΕΝΠΡΟ-Γεννησιακό πρόβλημα
 ΕΠΙΚΠΡΟ-Επίκτητο πρόβλημα
 ΑΝΑΦΑΖΩ-Η αναπηρία είναι ένα φάσμα
στη ζωή
 ΑΝΔΙΚΖΩ-Η αναπηρία είναι δικαίωμα
στη ζωή
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2) Δυνατότητα

αυτοεξυπηρέτησης

ΑμεΑ

 ΕΞΑΠΕΙΔΑ-Εξαρτάται από το είδος της
αναπηρίας (11)
 ΟΛΑΥΤΟ-Ολική αυτοεξυπηρέτηση
 ΜΕΡΑΥΤΟ-Μερική αυτοεξυπηρέτηση
 ΜΗΔΑΥΤΟ-Μηδενική αυτοεξυπηρέτηση
 ΚΑΤΥΠΟΠΛΑ-Κατάλληλο
υποστηρικτικό πλαίσιο
 ΥΠΕΡΓΟΝ-Υπερπροστατευτικοί γονείς

3) Βιώματα και προβληματισμοί για
την αναπηρία

 ΕΥΧΕΜ-Ευχάριστες εμπειρίες
 ΔΥΣΕΜ-Δυσάρεστες εμπειρίες
 ΕΝΠΑΣΧΟΚ-Ένταξη

παιδιών

στη

σχολική κοινότητα
 ΕΥΜΑΚΑ-Ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά τους
 ΕΙΣΑΤΡΕΚ-Εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
 ΙΚΑΝΕΡ-Ικανοποίηση των ΑμεΑ μέσα
από το έργο μας
 ΕΠΑΝΤΑΝ-Επιθετική αντίδραση ατόμων
με αναπηρία
 ΔΥΣΕΝΤΑΣΧΟ-Δυσκολία ένταξης στις
σχολικές μονάδες
 ΑΡΑΝΤΙΓ-Αρνητική αντιμετώπιση από
τους γονείς
 ΘΑΓΟΠΑΝ-θάνατος γονέα παιδιού με
αναπηρία
 ΡΑΝΤΑΠ-Ρατσιστική αντιμετώπιση από
άλλους
 ΥΠΟΛΙΤ-Υποκριτική πολιτική
 ΣΥΖΕΙΔ-Συζητήσεις με Ειδικούς
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Απεικόνιση της Αναπηρίας

Όσον αφορά τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, την αναπηρία, γίνεται
φανερό ότι αυτός ποικίλει ανάλογα με τα βιώματα και την κρίση του καθενός. Οι
περισσότεροι ερωτώμενοι απάντησαν ότι η αναπηρία ισοδυναμεί με έναν διαφορετικό
τρόπο ζωής και με έναν άνθρωπο με διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να τις σέβεται
η κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα τονίζουν, άλλοι με βεβαιότητα και άλλοι με σκέψη και
προβληματισμό «σίγουρα με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και έναν διαφορετικό
άνθρωπο, με έναν άνθρωπο με διαφορετικές ανάγκες, με πάρα πολύ σημαντικές
ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μπορεί να εξελιχθεί σε
ένα πολύ χρήσιμο άτομο για την κοινωνία», «όποιο είδος αναπηρίας κι αν είναι,
αναγκάζονται να ζήσουν τη ζωή τους με έναν διαφορετικό τρόπο..εεε…. π.χ. οι τυφλοί
θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο ζωής που να είναι σε σχέση με το είδος της αναπηρίας
που έχουνε… πολλές φορές για τους ίδιους είναι ένα πρόβλημα… μια δυσκολία… τώρα
δε ξέρω τι άλλο να πω», «με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, όλα τα υπόλοιπα εμπίπτουν
στο ιατρικό μοντέλο...», «…γνωρίζουμε ότι θα έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση
από την κοινωνία, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είμαστε άχρηστοι, μπορούμε να
προσφέρουμε στο σύνολο με το δικό μας τρόπο, αρκεί να μας δοθούν ευκαιρίες», «εγώ
θα έλεγα με έναν διαφορετικό γιατί αναγκαστικά- υποχρεωτικά θα πρέπει…. Το ίδιο το
άτομο να μάθει να ζει με την αναπηρία και η οικογένειά του και κατ’ επέκταση και η
κοινωνία», «με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής… πιστεύω ότι αυτά τα άτομα έχουν
ιδιαίτερα χαρίσματα και δεξιότητες τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν, αρκεί να τους
δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία».
Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις από τους ερωτώμενους οι οποίοι απάντησαν ότι
η αναπηρία είναι και ασθένεια και πρόβλημα «θεωρώ ότι είναι ασθένεια γιατί ο
άνθρωπος ή έτσι γεννιέται ή το παθαίνει από κάποιο ατύχημα», «η αναπηρία εμπεριέχει
στον ορισμό της τον περιορισμό του ατόμου εξ αιτίας της σωματικής ή διανοητικής
βλάβης ή λόγω ασθένειας ή τραυματισμού που εμπεριέχουν ανικανότητα και
πρόβλημα… δεν πρέπει να ταυτιστεί με κάτι αξεπέραστο… θα μπορούσε να
αντιμετωπιστεί ως διαφορετικός τρόπος ζωής…. Με τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης,
της ψυχολογίας, της υποστήριξης από διάφορες δομές, της κοινωνικής πρόνοιας και της
κοινωνίας… ζωτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχει η θεσμική κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία», «ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται
γεννεσιακά ή από τραυματισμό ή από ασθένεια», «είναι ένα φάσμα στη ζωή». Υπήρχαν
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ωστόσο και ερωτώμενοι οι οποίοι απάντησαν ότι η αναπηρία ερμηνεύεται ως
δικαίωμα στη ζωή «είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργείται από την ίδια μορφή
της κοινωνίας… είναι δικαίωμα στη ζωή, το οποίο πρέπει να είναι σεβαστό από όλους
και το δικαίωμα αυτό στηρίζεται στη διαφορετικότητα του καθενός».

Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης ΑμεΑ

Ένα άτομο με αναπηρία, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας που έχει, άλλοτε μπορεί
να αυτοεξυπηρετηθεί και να αυτονομηθεί, υπάρχουν όμως και άτομα με βαριά η
πολλαπλή αναπηρία που αυτό δυσχεραίνει τον βιοπορισμό τους και χρειάζονται την
κατάλληλη υποστήριξη. Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι η αυτοεξυπηρέτηση των
ΑμεΑ εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας που έχουν «…εξαρτάται… εγώ
ενθαρρύνω τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να είναι όσον τον δυνατόν
ανεξάρτητα… οι γονείς πολλές φορές στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τα
παιδιά, τα υπερπροστατεύουν με αποτέλεσμα να μην τα βοηθάνε...», «…όλοι οι
άνθρωποι είναι εκπαιδεύσιμοι… σύμφωνα με τις ικανότητες του καθενός οι οποίες
μπορούν να αναπτυχθούν… υπάρχουν άνθρωποι που με την κατάλληλη εξάσκηση και
καθοδήγηση μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν… εκτός

αν μιλάμε για περιπτώσεις

εγκεφαλικής παράλυσης βαριάς μορφής, άνθρωποι καθηλωμένοι σε αναπηρικά
αμαξίδια, αυτοί δύσκολα…» «ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχει η αυτό-εξυπηρέτηση,
η εν μέρει αυτό-εξυπηρέτηση και η μη αυτοεξυπηρέτηση.. εξαρτάται από το είδος της
αναπηρίας», «εεε… όσον αφορά τη δική μου περίπτωση μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ
αλλά υπάρχουν και πολύ πιο βαριές περιπτώσεις που χρειάζονται εξ’ ολοκλήρου
βοήθεια…», «σε καμία περίπτωση δεν εξαρτώνται πάντα από τους άλλους….», «σε
πολύ βαριές περιπτώσεις πιστεύω είναι λίγο δύσκολο έως αδύνατο… αλλά άτομα που
συνήθως δεν έχουν φοβερά κινητικά προβλήματα… εεε… αυτοεξυπηρετούνται και
μάλιστα ξέρω πολλές περιπτώσεις… που είναι τελείως ανεξάρτητα», «μπορεί να γίνει
αν υπάρχει θέληση», « τα παιδιά που έχουμε εδώ στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με την ανάλογη
εκπαίδευση δύναται να κατακτήσουν βαθμίδες αυτοεξυπηρέτησης… θα ήταν χρήσιμο να
υπάρχουν δομές ή πρόσωπα που επιδρούν πάνω στα άτομα αυτά και…. εεε….
βελτιώνουν τις επιδόσεις τους… πρέπει να ενδιαφέρεται κάποιος για τα άτομα αυτά»,
«και βέβαια μπορούνε αν εξαιρέσουμε τις βαριές και πολλαπλές αναπηρίες… κάτω από
ένα κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο, μπορούν να ασκήσουν τις όποιες ικανότητες
έχουνε, αφού τους δοθεί η δυνατότητα….».
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Βιώματα και προβληματισμοί για την αναπηρία

Όλοι οι ερωτώμενοι, εξαιτίας της καθημερινής τους επαφής με τα ΑμεΑ λόγω του
επαγγέλματός τους, υποστήριξαν ότι έχουν βιώσει και ευχάριστες και δυσάρεστες
εμπειρίες που τους έκαναν να προβληματιστούν ή να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση
από τις ενέργειες των ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις ευχάριστες εμπειρίες
δήλωσαν ότι «υπάρχουν πολλές αλλά θα μπορούσα να ξεχωρίσω μια… στο σχολείο μας
γίνονται προγράμματα συνεκπαίδευσης, μου έκανε εντύπωση ότι οι μαθητές οι δικοί
μας και του κλασικού σχολείου, ερχόντουσαν στην τάξη κατά τη διάρκεια του
διαλλείματος ενώ δεν είχε χτυπήσει το κουδούνι… σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε
ικανοποιεί τα παιδιά και το αγαπάνε...», «… η εισαγωγή μου στην Γ’/βάθμια
εκπαίδευση και η πρώτη μου μέσα στη δουλειά», «… οι συζητήσεις με τον
φυσικοθεραπευτή μου… με έκαναν να πάρω κουράγιο… να καταλάβω πως μπορώ να
πάρω πράγματα», «ένα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά τους… ένα ζεστό χαμόγελο…
αυτό σε κάνει να προχωράς και να δουλεύεις με μεγαλύτερη διάθεση ακόμα», «… εεε…
επειδή ζω με τον αδερφό μου που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και με άλλα άτομα
που γνωρίζω έτσι, τα βλέπω ότι προσπαθούνε πάρα πολύ, έχουν πετύχει πάρα πολλά
πράγματα..δεν έχω κάποιο μεμονωμένο γεγονός», «…θετική δεν έχω…», «εεε.. όταν
διαπιστώνω σαν εκπαιδευτικός, την επιτυχή έκβαση μιας εκπαιδευτικής δράσης…
δραστηριότητες όπως ένα θεατρικό, ένα μουσικό, ένα χορευτικό πρόγραμμα που
μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά ε απίστευτες επιδόσεις», «..κάποιες εκδηλώσεις που
έχουμε κάνει….σε κάποιο θεατρικό η απόδοση των ρόλων ήταν φοβερή και πάρα πολύ
συγκινητική και πραγματικά αυτό έχει χαραχτεί το μυαλό μου..», «…. Βλέπουμε τα
παιδιά μας ενταγμένα μέσα σε μια σχολική κοινότητα εεε… να επιβραβεύονται κι αυτά
μαζί με όλα τα παιδιά τυπικής εκπαίδευσης…. εεε … τα παιδιά μας έχουν γίνει
αποδεκτά από την υπόλοιπη μαθητική κοινότητα κι όχι μόνο».
Αναλύοντας τις δυσάρεστες εμπειρίες, οι ερωτώμενοι ανέφεραν ο καθένας από
τη δική του προσωπική εμπειρία ότι «… μου έχει τύχει σε μαθητή ο οποίος τον είχαμε
φτάσει σε ένα επίπεδο Α, κάποια στιγμή είτε από κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε
συναισθηματικής φόρτισης, είτε νευρολογικό, είτε ψυχολογικό, να ξαναοπισθοχωρήσει
σε κάθε θέμα μάθησης και συμπεριφοράς και αυτοεξυπηρέτησης…», «… ο διευθυντής
του σχολείου με κάλεσε να συναντήσω τον σύμβουλο ειδικής αγωγής…. ‘’...εσύ
πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είσαι εδώ…;”…. φανταστείτε ότι από αυτόν τον άνθρωπο θα
παραχθούν συζητήσεις δασκάλων….», «… είναι πολλές φορές επιθετικοί….
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Αγενής….», «έχω τον αδερφό μου άτομο με ειδικές ανάγκες… το βιώνω στην
οικογένειά μου αυτό… υπήρχε πάντα αυτή η ρατσιστική αντιμετώπιση, η λάθος
αντίληψη από πολλούς…», «χρειάστηκε να πάω στο μπάνιο και οι τουαλέτες ήταν
κλειδωμένες, το έκανα θέμα … αλλά δεν ακούστηκε καν…», «θα έλεγα η υποκριτική
πολιτική όσων παίρνουν αποφάσεις για τα ΑμεΑ εεε… που διακηρύττουν βαρύγδουπες
δηλώσεις μόνο κατά τις ημέρες εορτασμού και με την αφορμή φιλανθρωπικών
εκδηλώσεων…», «… το παιδί έχασε δυστυχώς τη μάνα του και έχει αρχίσει να
χειροτερεύει….», «…όταν ψάχναμε σε ποιο σχολείο θα στείλουμε τα παιδιά μας…. Όλα
τα σχολεία τότε ήταν κλειστά, οι πόρτες ήταν πολύ ψηλές… και επίσης αποφασίστηκε
τελικά να φιλοξενηθούμε σε ένα από τα νηπιαγωγεία της Φλώρινας…. φτάσαμε σε
σημείο να θεωρούμε σχολείο μία μόνο αίθουσα…. Ήμασταν εγκλωβισμένοι και από
εκπαιδευτικούς και από γονείς…. δεχτήκαμε πυρά…».

Θεματικός άξονας Β: αναπηρία και εκπαίδευση

Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν αυτήν τη θεματική ενότητα είναι:
1)Οι τύποι/δομές των σχολείων Ειδικής Αγωγής που ισχύουν σήμερα, ανταποκρίνονται
στις ανάγκες όλων των παιδιών με Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία;
2)Θεωρείτε πως η ένταξη των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στα Γενικά Σχολεία, συμβάλλει στην κοινωνική τους ένταξη; Αν ναι, σε ποιο
βαθμό (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ)
3)Ποιες προτάσεις θα μπορούσατε να κάνετε για την βελτίωση και την καλύτερη λειτουργία
Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα;
4)Ποια εκπαίδευση πιστεύετε ότι πρέπει να έχουν τα άτομα που ασχολούνται με τα ΑμέΑ

Το ζήτημα της αναπηρίας έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες καθώς είναι ένα
ζήτημα επίπονο και περίπλοκο. Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, είναι η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίηση των
ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ένταξη και τη συμμετοχή στην κοινωνική και
πολιτιστική ζωή της κοινωνίας. Όλο και περισσότεροι ερευνητές τονίζουν την
αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός ενιαίου σχολείου, που θα διασφαλίζει το
δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Από αυτή τη διαδικασία, προκύπτει η
αποδοχή της διαφορετικότητας, οδηγώντας στην εξαφάνιση των φαινομένων
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κοινωνικού αποκλεισμού και εδραιώνοντας την κοινωνική συνοχή, τη δικαιοσύνη και
το σεβασμό του ανθρώπου.
Ο θεματικός άξονας Β περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης
σχετικά με την αναπηρία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στον πίνακα 3 δίνεται μια
συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους
κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν.

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων- Θεματικός άξονας
Β.
Β.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατηγορίες
4. Επάρκεια ΣΜΕΑ

Κωδικοί/Εννοιολογικοί ορισμοί
 ΑΜΕΠΤΣΕΑ-Αμφιβολία
επάρκειας τύπων σχολείων ειδικής
αγωγής (1)
 ΑΝΤΥΣΜΕΑ-Ανεπάρκεια

τύπων

σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής
(8)
 ΧΡΗΔΙΣΜ-Χρηματικές

δαπάνες

για την ίδρυση σχολικών μονάδων
ειδικής αγωγής
 ΕΠΤΥΠΡΩ-Επάρκεια

τύπων

σχολείου στην α’ βάθμια
 ΑΝΕΠΟΡΕΙΔ-Ανεπάρκεια πόρων
στο ειδικό σχολείο
 ΔΕΓΝΩΔΕΑΠ-Δε

γνωρίζω

δεν

απαντώ(2)
5. Κοινωνική ένταξη ατόμων-

 ΓΟΝΑΠΡΟΒΕ-Γονείς

μαθητών με αναπηρία στα Γενικά

αποδέχτηκαν το πρόβλημα και

Σχολεία

εντάχθηκαν

τα

παιδιά

στην

εκπαίδευση (3)
 ΑΝΕΠΥΠ-Ανεπάρκεια υποδομών
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 ΒΗΠΡΟΣΕΑ-Βήματα

προόδου

στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 ΑΝΑΝΑΠ-Αναποτελεσματικότητα
στις ανάγκες των παιδιών
 ΧΡΗΣΥΜΕ-Χρήσιμη η συμβολή
του ειδικού σχολείου (3)
 ΕΞΑΔΥΜ-Εξαρτάται

από

τις

δυνατότητες του μαθητή
 ΘΑΝΕΓΕΣ-Θετική

ανταπόκριση

ως προς την ένταξη στα γενικά
σχολεία
 ΚΟΙΜΑΓ-Κοινωνικοποίηση
μαθητών στα Γενικά Σχολεία
6.

Συνύπαρξη

μαθητών

με

αναπηρία και μαθητών τυπικής
ανάπτυξης στα Γενικά Σχολεία

 ΔΙΑΦΑΝΤ-Διαφορετική
αντιμετώπιση από τα άλλα παιδιά
 ΕΠΑΣΑΜΗ-Ένταξη παιδιών με
αναπηρία στα Γενικά Σχολεία από
μικρή ηλικία

7. Διατύπωση προτάσεων για τη

 ΠΡΟΜΟΝΕΞ-Πρόληψη

βελτίωση της Ειδικής Αγωγής

τακτικού

στην Ελλάδα

προσωπικού(5)

μόνιμου

εξειδικευμένου

 ΣΕΝΑΝΗ-Σχολική

ένταξη

από

νηπιακή ηλικία (2)
 ΣΥΝΟΜΕΒ-Συγκρότηση Νομικής
και εκτελεστικής βαρύτητας(1)
 ΒΕΛΥΛΥΠ-Βελτίωση
υλικοτεχνικών υποδομών
 ΕΞΑΠΡΟ-Εξατομικευμένα
προγράμματα
 ΠΑΡΑΣΤΗ-Παράλληλη στήριξη
 ΟΙΚΟΣΤΗ-Οικονομική στήριξη
 ΔΕΔΕΑΠ-Δε

γνωρίζω

δεν

απαντώ(3)
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8. Εκπαιδευτικό επίπεδο ατόμων
που εργάζονται σε δομές Ειδικής
Αγωγής

 ΑΝΩΤΕΚ-Ανώτατη

εκπαίδευση

(11)
 ΑΝΩΤΕΚΕΞ-Ανώτατη εκπαίδευση
με εξειδίκευση
 ΑΥΤΕΡ-Αυτοαξιολόγηση
εργαζομένων
 ΕΠΙΜΕΤ-Επιμόρφωση

και

μεταπτυχιακό πρόγραμμα (11)
 ΒΙΩΜΕΠΑ-Βιωματική εμπειρία με
τα παιδιά με αναπηρία (10)

Επάρκεια Σχολικών Μονάδων-τύπων Ειδικής Αγωγής

Το ζήτημα της επάρκειας των σχολικών μονάδων αλλά και των τύπων των σχολείων
Ειδικής Αγωγής, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων Ένταξης, παράλληλης
στήριξης κτλ. απασχόλησαν τους περισσότερους από τους ερωτώμενους. Πιο
συγκεκριμένα, οι πλειονότητα των ερωτώμενων απάντησε ότι οι τύποι των σχολείων
ειδικής αγωγής που ισχύουν σήμερα, δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των
μαθητών διότι παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις «όχι… όχι… δεν είναι εύκολο… οι
παράλληλες που λειτουργούν για κάποια παιδιά μπορεί να είναι λίγες…. μετά δεν
υπάρχει ειδικό γυμνάσιο», «… το δικό μας το σχολείο έχει όλες τις υποδομές αλλά δεν
έχει επαρκείς πόρους για θέρμανση, άρα πως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολείο
αυτό είναι κατάλληλο?... δομές της ειδικής αγωγής υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε
ότι δεν υπάρχουν… επαρκής όχι…», «… έχουμε συνεκπαίδευση, παράλληλη στήριξη,
ΣΜΕΑ, παράλληλη στήριξη, σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να έχουμε παράπονα.. σε
θεωρητικό βαθμό εξυπηρετούνε, τώρα σε πρακτικό εξαρτάται από τη χρηματοδότηση..
την ανύπαρκτη τα τελευταία χρόνια…», «… φοίτησα σε γενικό σχολείο, δεν είχα μια
προσωπική εμπειρία για να εκφέρω μια άποψη…», «υποθέτω ότι…. Δεν γνωρίζω να
σας πω ακριβώς…», «πιστεύω σε μεγάλο βαθμό καλύπτουν τις ανάγκες…. αλλά
πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα βήματα…. μεγαλύτερες διευκολύνσεις των ατόμων
αυτών στην πρόσβαση προς την παιδεία…. πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη
η ποιότητα εκπαίδευσης που τους παρέχουν…», «δε ξέρω….. δεν έχω ασχοληθεί»,
«όχι… γιατί απομονώνουν τα παιδιά από το γενικό σχολείο…», «οι τύποι από όσο
γνωρίζω στην α’βάθμια καλύπτουν αρκετές περιπτώσεις… το δικό μας σχολείο που
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είναι το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ…. σίγουρα κάποια παιδιά βελτιώνονται πάρα πολύ… και κάποια
πολύ λιγότερο…», «… τα παιδιά αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ενταγμένα μέσα
στο σύνολο των σχολείων και των τάξεων… παρ’ όλα αυτά είμαστε αναγκασμένοι να
λειτουργούμε ειδικές τάξεις και ειδικά σχολεία για τα παιδιά, με αυτόν τον τρόπο όμως
εξυπηρετούμε μόνο τα παιδιά που δεν μπορούν να ενταχθούν. Έτσι τα παιδιά τα οποία
μπορούν να είναι μέσα σε τάξεις και να είναι ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο, τα
αδικούμε και πολλές φορές κάνουμε λάθος με αυτήν την προσέγγιση… δεν νομίζω ότι
από υποδομές έχουμε φτάσει στο καλύτερο σημείο…», «όχι… όχι πλήρως… γιατί
μπορώ να πω τώρα εν μέσω κρίσης, ολισθαίνουμε…. δεν μπορώ να μιλήσω και για τα
ανύπαρκτα στη β’ βάθμια… δεν θα μπορούσα να μιλήσω ότι η ειδική εκπαίδευση είναι
η κατάλληλη….»

Κοινωνική ένταξη ατόμων/μαθητών στα Γενικά Σχολεία

Όλοι οι ερωτώμενοι (11) απάντησαν θετικά στην κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ στα
Γενικά Σχολεία λέγοντας ότι «βεβαίως, επειδή έχω εμπειρία από τμήματα ένταξης… οι
περιπτώσεις δεν είναι τόσο βαριές όσο στα ειδικά σχολεία… βεβαίως είναι πολύ
χρήσιμο, βεβαίως μπορούν να επανενταχθούν (οι ελαφριές περιπτώσεις)», «νομίζω σε
απόλυτο βαθμό…», «σαφώς...διότι η ψυχολογία του παιδιού είναι πολύ καλύτερη, δίνει
στο παιδί κουράγιο… μάλλον μειώνει αυτό το πιστεύω του ότι είσαι διαφορετικός…
μπορείς να ενταχθείς στην κοινωνία, μπορείς να έχεις φίλους… η ένταξη τους σαφώς
βοηθάει στην αντιμετώπιση της ρατσιστικής στάσης», «εεε… σε αρκετά μεγάλο βαθμό
ναι αλλά και πάλι εξαρτάται… η πρόσβαση σε πολλά κτίρια είναι δύσκολη, τώρα
υποθέτω ότι στα σχολεία θα έχει προβλεφθεί αυτό… είναι δύσκολο ακόμα και το πώς
αντιμετωπίζεται από τα άλλα παιδιά που τα χαρακτηρίζουν και είναι φυσιολογικά, πόσο
μάλλον να ενταχθεί και στην κοινωνία… δεν είναι όμως σίγουρα πολύ εύκολο
υποθέτω», «συμβάλλει και πάρα πολύ… πιστεύω θα είναι ακόμα καλύτερη η
εκπαίδευσή τους και το δέσιμο τους με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο…», «θεωρώ ότι
πρέπει να πηγαίνουν στα γενικά σχολεία… καλύτερα είναι στα γενικά για να ενταχθούνε
στο σύστημα το κοινωνικό, οπότε αυτό θα τους βοηθούσε να κοινωνικοποιηθούν, έτσι
θεωρώ», «όχι, δεν έχουμε σωστές υποδομές, υπάρχουν διαφορετικά σχολεία, ας γίνει
πρώτα ενιαίο και βλέπουμε…», «στην κοινωνική τους ένταξη συμβάλλει εεε.. αρκετά θα
έλεγα αλλά τα γενικά σχολεία δεν είναι προετοιμασμένα ούτε διαθέτουν το ανάλογο
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προσωπικό «…πρέπει να γίνει το ξεκίνημα από τις μικρές τάξεις», «βεβαίως..
βεβαίως…».

Συνύπαρξη μαθητών με αναπηρία και μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα Γενικά
Σχολεία

Η συνεκπαίδευση/συνύπαρξη των μαθητών με αναπηρία με τους μαθητές τυπικής
ανάπτυξης, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση τους, καθώς όλοι οι μαθητές
συνυπάρχουν στις αίθουσες και τα διαλλείματα και αλληλεπιδρούν. Με αυτόν τον
τρόπο, εξαλείφεται ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία καθώς επιτρέπεται η
ομαλή συνύπαρξη όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως των αναγκών του κάθε ατόμου
«….βλέποντας τώρα δηλ. το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που συνυπάρχουμε μαζί με τα παιδιά του
ΕΠΑΛ, πόσο βοηθάει και πόσο τους αρέσει να είναι σε επαφή με αυτά τα παιδιά, δεν
ξέρω κατά πόσο σε μια τάξη γενικού σχολείου θα μπορούσαν να σταθούν τα ίδια και να
αισθάνονται καλά… αλλά το να είναι σε ένα σχολείο που έχουν τις τάξεις τους και είναι
συγχρόνως στα διαλείμματα με κάποια άλλα παιδιά, είναι πάρα πολύ βοηθητικό», …»,
«…εμείς το βλέπουμε εδώ λόγω της συστέγασης μας με το ΕΠΑΛ ότι η συνύπαρξη μας
έχει θετικές συνέπειες τόσο στους δικούς μας μαθητές όσο και στους άλλους γιατί
αλληλεπιδρούν, υπάρχει αποδοχή, σεβασμός, κατανόηση της διαφορετικότητας αλλά
οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες».

Διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι, τόνισαν ότι η πρόληψη μόνιμου εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού, θα αποτελούσε βασικό στόχο για τη βελτίωση της
Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δεν αφορά
μονό τον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και την ίδρυση νέων δομών όπως ξενώνες
διαβίωσης κτλ. Ακόμα, πρόταση για την πόλη της Φλώρινας αποτελεί η δημιουργία
Γυμνασίου και Λυκείου για τα ΑμεΑ, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικό έλλειμμα.
Επισημαίνεται επίσης, ότι για να βελτιωθεί ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής στην
Ελλάδα, χρειάζεται οικονομική στήριξη «…σίγουρα περισσότερες παράλληλες να
υπάρχουν… εεε…πιο πολλοί εξειδικευμένοι δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
ψυχολόγοι και στη γενική εκπαίδευση..εεε και ειδικά γυμνάσια και ειδικά λύκεια εντάξει
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κι αυτά σίγουρα θα βοηθούσανε…», «η ειδική αγωγή χρειάζεται πιο πολύ στήριξη…
στήριξη χωρίς οικονομική βοήθεια δε γίνεται… χρειάζεται περισσότερους πόρους, 2ον
χρειάζεται περισσότερο προσωπικό…», «πρόταση που είχα κάνει είναι να συγκροτηθεί
για τα ΑμεΑ περισσότερη νομική και εκτελεστική βαρύτητα στον τομέα των κοινωνικών
δομών...να γίνουν ξενώνες διαβίωσης αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο και εξαρτάται
από τη διαθεσιμότητα του επαγγέλματος», «δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται
κάτι…», «δεν το έχω σκεφτεί… εεε επειδή το αντικείμενο μου είναι τελείως
διαφορετικό…», «πρώτα από όλα θα πρέπει να αρχίσει ενημέρωση στα παιδιά των
δημοτικών…. για το πώς θα αντιμετωπίζουν τα παιδάκια που έχουν αυτήν την
ιδιαιτερότητα…», «…δε γνωρίζω, δεν είμαι γνώστης τους θέματος…», «να υπάρχει από
τα νήπια, να ενταχθούν τα παιδιά… δεν γίνεται να πάς στο πανεπιστήμιο και να σε
κοροϊδεύουν, δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό…», «εεε… ας αρχίσουμε από την
υλικοτεχνική υποδομή, από τις κτιριακές εγκαταστάσεις… δομημένες κατά τα διεθνή
πρότυπα…, επίσης διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στα ειδικά σχολεία…,
εξατομικευμένα προγράμματα….».

Εκπαιδευτικό επίπεδο ατόμων που εργάζονται σε δομές Ειδικής Αγωγής

Στο ερώτημα «ποια εκπαίδευση πιστεύετε ότι πρέπει να έχουν τα άτομα που
ασχολούνται με τα άτομα με αναπηρία», όλοι απάντησαν την ανώτερη με εξειδίκευση
και κάποιοι συμπλήρωσαν να είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Χρήσιμη
έως και απαραίτητη επίσης θεωρείται η βιωματική μάθηση και η πρακτική εξάσκηση
«νομίζω και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πρέπει και στις σχολές τους… να υπάρχει το
μάθημα αυτό…. να υπάρχει ευαισθησία για τα άτομα με αναπηρίες… και να βγούνε στα
σχολεία, να βγουν σε συλλόγους τα παιδιά, οι φοιτητές, οι φοιτητές και να δουν από
κοντά το πρόβλημα», «σαφέστατα οι εκπαιδευτικοί να έχουν γνώσεις ειδικής αγωγής,
είτε διδασκαλείο, είτε μεταπτυχιακό, είτε ειδικής αγωγής στο Βόλο…», «σεμιναριακή
εκπαίδευση

σε

επίπεδο

μεταπτυχιακού

και

να

υπάρχει

φυσικά

βιωματική

ενσυναίσθηση…», «…δεν πρέπει να μείνουμε στο κομμάτι το γνωστικό, το θεωρητικό, ή
ακόμα και το πρακτικό… πρώτα από όλα πρέπει να έχουμε ψυχική επαφή…», «σαφώς
την ανώτερη..σαφώς..!!», «σίγουρα να έχουν κάποια εξειδίκευση και σίγουρα κάποιες
γνώσεις ψυχολογίας…», «εεε φαντάζομαι κάποια ειδική εκπαίδευση σίγουρα και
σίγουρα στην τριτοβάθμια…», «την ανώτατη, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά και πάνω
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από όλα να μην το κάνουν από υποχρέωση», «…παιδαγωγική κατάρτιση, επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών με σεμινάρια κτλ.. μεταπτυχιακά κτλ… πρακτική άσκηση,
βιωματικές δράσεις, παρατήρηση…. ημερίδες, συνέδρια…», «…ειδίκευση… όταν οι
εκπαιδευτές δεν έχουν έρθει καθόλου σε επαφή με τα παιδιά με αναπηρία, να δουν στην
πράξη πως είναι η ειδική εκπαίδευση, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα εξειδίκευσης….
πολλοί το θεωρούν ως επαγγελματική λύση…».
Σημείο ορόσημο σχεδόν για όλους τους ερωτώμενους, αποτελεί βιωματική
εμπειρία και η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τα ΑμεΑ. Ειδικότερα, δύο από
τους ερωτώμενους οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία, τόνισαν πόσο σημαντικός είναι
ο παράγοντας της ψυχολογίας των παιδιών με αναπηρία τα οποία είναι ενταγμένα
στην σχολική κοινότητα. Επίσης, τονίστηκε αρνητικά, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί
εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής, επειδή αυτό αποτελεί «επαγγελματική
λύση». Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα, ο θεσμός της ειδικής αγωγής να κλονίζεται και να
υπολειτουργούν οι εκπαιδευτικές κυρίως δομές, καθώς δεν στελεχώνονται από το
κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αναλυτικότερα υποστήριξαν ότι πρέπει να
υπάρχει βιωματική ενσυναίσθηση και να συνδέεται το θεωρητικό κομμάτι της
εκπαίδευσης με το πρακτικό, «….να υπάρχει φυσικά βιωματική ενσυναίσθηση και να
μπορούν οι εργαζόμενοι να δώσουν από μέσα τους αυτό που χρειάζονται τα άτομα με
αναπηρία», «….πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να έχουμε ψυχική επαφή, δηλ. να μπορούμε
να κατανοήσουμε τη ψυχολογία αυτού του ανθρώπου, τις ανάγκες του όπως προείπαμε,
να μπορούμε να έρθουμε στη θέση του πολλές φορές, πράγμα το οποίο δεν το
συναντάμε συχνά, δυστυχώς.. χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους σπουδαστές και τους
αποφοίτους εεε…και τους εργαζόμενους και ο κλάδος της ειδικής αγωγής επιλέγεται
καθαρά λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης, δηλ. βλέπουμε καθαρά το οικονομικό
κομμάτι, τους βλέπουμε σαν πορτοφόλι όλους αυτούς τους ανθρώπους», «… τέλος
πάντων επικρατεί τώρα μια μορφή ειδίκευσης με κάποιες ώρες, δεν είμαι κατά αυτού
απλά να μην είναι αυτή η άτυπη. Όταν οι εκπαιδευτές δεν έχουν έρθει καθόλου σε
επαφή με παιδιά με αναπηρία, να δουν στην πράξη πως είναι η ειδική εκπαίδευση,
νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα εξειδίκευσης. Πολλοί το θεωρούν ως επαγγελματική
λύση…. Αν όμως δεν είσαι κατάλληλος για το χώρο… επειδή είναι ένας χώρος βαρύς,
είναι δύσκολο και οι ίδιοι δεν μπορούν να αποδώσουν με αποτέλεσμα να μεταφέρεται
αυτό στο παιδί αλλά είναι και ένας φαύλος που και η ψυχολογία τους δεν είναι
κατάλληλη….νόμιζω ότι πρέπει να περνάνε μια αυτοαξιολόγηση πρώτα όσοι θέλουν να
μπουν στο χώρο αυτό…».
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Θεματικός άξονας Γ. Αναπηρία και εργασία

Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν αυτήν τη θεματική ενότητα είναι:
1) Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία, μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην αγορά
εργασίας; Ναι-Όχι και γιατί;
2) Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με μειωμένες δυνατότητες στο χώρο
εργασίας; Ναι –Όχι και γιατί;
3) Οι τοπικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία (ΟΑΕΔ, Σύλλογοι, Δήμος κτλ), έχουν
αναπτύξει ενεργό ρόλο σε ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ και με ποιον τρόπο;

Η ένταξη των ΑμεΑ στην εργασία και την απασχόληση, συμβάλλει στη μείωση του
συνολικού ποσοστού ανεργίας που αυτό συνεπάγεται τη μείωση της φτώχειας και την
ενίσχυση του εισοδήματος τους. Παρακάτω θα αναφερθεί ότι τα επιδόματα
αναπηρίας είναι πενιχρά και ποικίλουν ανάλογα με την κατηγορία αναπηρίας. Η
πρόληψη ΑμεΑ μπορεί να γίνει στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Με την πρόληψη
των ατόμων αυτών, οι εργοδότες παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης στα άτομα που
μπορούν να προσφέρουν. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που οι εργοδότες, δεν
παρέχουν δυνατότητες απασχόλησης στα ΑμεΑ πιστεύοντας ότι η απόδοση τους είναι
περιορισμένη, το επίπεδο μόρφωσης τους είναι χαμηλό, οι δεξιότητες τους είναι
περιορισμένες, η επαγγελματική τους κατάρτιση ελλιπής και η συμπεριφορά τους
μπορεί να δημιουργήσει ίσως προβλήματα στους υπόλοιπους εργαζομένους.
Ο θεματικός άξονας Γ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης
σχετικά με την αναπηρία και το εργασιακό περιβάλλον. Στον πίνακα 4 δίνεται μια
συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους
κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν.

Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων-Θεματικός άξονας
Γ.
Γ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατηγορίες
9.

Δυνατότητες

Κωδικοί/ λειτουργικοί ορισμοί
ένταξης

στην

 ΓΕΝΔΥΣΕΝ-Γενικότερη
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δυσκολία ένταξης στην αγορά

αγορά εργασίας

εργασίας (4)
 ΔΥΣΕΝΑΓ-Δυσκολία ένταξης
στην αγορά εργασίας(6)
 ΑΝΕΝΤΑΓ-Ανέφικτη

ένταξη

στην αγορά εργασίας
10. Ο ρόλος του κράτους στις

 ΕΛΚΡΑΜΕΡΑ-Έλλειψη
κρατικής

εργασιακές ευκαιρίες

μέριμνας

για

τα

άτομα με αναπηρία (4)
11. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα

 ΔΥΣΕΜΙΔ-Δυσκολία
εμπιστοσύνης από τους ιδιώτες

στην ανεύρεση εργασίας

 ΥΠΙΔΙΤΟ-Υπολειτουργία
ιδιωτικού τομέα
12. Ικανότητες των ΑμεΑ στην

 ΕΞΙΚΑΜΑ-Εξάρτηση
ικανοτήτων

εργασία

από

τη

μορφή

αναπηρίας (11)
 ΑΝΤΑΝΕΡ-Ανταπόκριση
ατόμων

με

αναπηρία

στην

εργασία
 ΚΑΤΕΚΑΕ-Κατάλληλη
εκπαίδευση ΑμεΑ και ένταξη
στην αγορά εργασίας(4)
13.

Ο

Ρόλος

οργανώσεων

των
στα

απασχόλησης των ΑμεΑ

τοπικών
ζητήματα

 ΕΝΕΟΤΟ-Ενεργός ο ρόλος των
τοπικών οργανώσεων (6)
 ΥΠΟΡΟΤΟ-Υποκριτικός
ρόλος

των

ο

τοπικών

οργανώσεων
 ΔΙΣΡΟΤΟ-Διστακτικός
ρόλος

των

ο
τοπικών

οργανώσεων
 ΔΕΓΝΩΔΕΑΠ-Δε γνωρίζει δεν
απαντά (3)
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Δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας

Η ένταξη των ΑμεΑ στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, νομικά
θεσπίζεται. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι τα ΑμεΑ, ανάλογα με τη
μορφή αναπηρίας που έχουν και ανάλογα με την εκπαίδευση που έχουν λάβει,
μπορούν να εργαστούν στις κατάλληλες γι’ αυτούς δομές. «πολλά από αυτά ναι,
πιστεύω ότι μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αν εκπαιδευτούν σωστά και
για το αντικείμενο που θα τους απασχολήσουν», «…τους νόμους για να διοριστώ τους
έφτιαξα εγώ να φανταστείτε…», «όχι πολύ εύκολα γιατί οι ιδιώτες στην περιοχή μας
είναι μικρομάγαζα και τέτοια… θέλουνε… ενώ στο δημόσιο μπορούνε να δουλέψουνε
τα άτομα άνετα….», «όχι, γιατί δεν μπορούν τα ΑμεΑ να κάνουν κάποιο επάγγελμα που
μπορούν να κάνουν οι άλλοι… δεν υπάρχει στο δημόσιο τομέα γιατί οι προϋποθέσεις
είναι σκληρές και δύσκολες», «να ενταχθούν μπορούν αλλά όχι νομίζω εύκολα… τώρα
στην καθημερινότητα μας δεν βλέπουμε να εντάσσεται εύκολα ένα δυναμικό ατόμων με
αναπηρίες …νομίζω ότι αυτό αδικεί τα άτομα με αναπηρία και δεν τιμά και μια
κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική στα πλαίσια της ισότητας… και τελευταία
υπάρχει κι ένα άλλο δίλλημα ότι αν τα αυτά τα παιδιά βρουν δουλειά, θα χάσουν το
επίδομα που παίρνουν από το κράτος για την αναπηρία…. το προνοιακό, και αυτό είναι
ένας κάπως ανασταλτικός παράγοντας….», «κι εδώ υπάρχει μια λανθασμένη
κατεύθυνση γιατί διάφορες κοινωνικές ομάδες θέλουν να εκμεταλλευτούν είτε το
πρόβλημα τους είτε τη θέση που βρίσκονται… τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ειδικές ομάδες,
επαναπατρισμένοι…,όταν προετοιμαστεί σωστά κάθε άνθρωπος από μικρή ηλικία, τότε
δεν έχει ανάγκη καμιά ιδιαίτερης βοήθειας… και μπορούμε από μόνοι μας να
καθορίσουμε κάποιες θέσεις οι οποίες ανήκουνε στα άτομα με δεξιότητες και να
χαρακτηρίζονται δεξιότητες και όχι αναπηρίες όπως γίνεται αυτή τη στιγμή»,
«δυστυχώς όχι… βέβαια παίζει ρόλο και όπως προείπα και το είδος της αναπηρίας…»,

Ο ρόλος του κράτους στις εργασιακές ευκαιρίες
Όσον αφορά το ρόλο του κράτους, οι 4 από τους ερωτώμενους κατέκριναν τη θέση
του κράτους για την εξασφάλιση εργασίας στα ΑμεΑ. Συγκεκριμένα τόνισαν, ότι το
κράτος δεν συμβαδίζει με προοδευμένες τακτικές αλλά υποδουλώνει τα ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι «…. Ένα κράτος το οποίο θέλει να κράτος σύγχρονο
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και θέλει να πει ότι σέβεται τους πολίτες, πρέπει πρώτα να μεριμνά για τους πιο
αδύνατους και μετά για όλους τους άλλους…. άρα είναι πολύ δύσκολο στις σημερινές
εποχές», «τη σήμερον ημέρα γενικότερα ένας φυσιολογικός άνθρωπος είναι δύσκολο
λόγω ανεργίας, πόσο μάλλον αυτές οι κατηγορίες…κυρίως αν δεν προβλέψει το κράτος
γι αυτούς…», «εεε…πιστεύω ότι μπορούν να ενταχθούν πολύ εύκολα… αρκεί να
υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και οι κατάλληλες θέσεις αρκεί το κράτος να
φροντίσει λίγο γι’ αυτό….», «ο νόμος λέει ναι… η πράξη όμως δείχνει όχι….ο Ν. 2648
ο οποίος θα λειτουργεί κάθε χρόνο, έχει να λειτουργήσει από το 2008 που ακόμα δεν
έχουν τοποθετηθεί όλοι και το 2014 βγήκε ένας ακόμη με ειδικότητες….προϋπόθεση
ήταν η κάρτα ανεργίας…θα πρέπει εγώ να παραμείνω άνεργη, να μην μπορώ να
συμμετάσχω ούτε σε ένα σεμινάριο έστω 2μηνο γιατί θα μου αφαιρέσουν την κάρτα….
εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε την επιτυχία του αναπηρικού κινήματος όπου με
πρόταση της ΕΣΑμεΑ ήταν να ακυρωθεί ο Νόμος για το δημόσιο και να ενταχθεί
κανονικά στο ΑΣΕΠ… με ποσοστό 15%.... με επιτυχία βγήκε πρόσφατα ο Νόμος που
εντάσσει πρόσφατα και τα άτομα με αναπηρία με την ποσόστωση αυτή…, δυστυχώς
όμως δεν προωθούνται αυτά τα μέτρα από την κοινωνία οπότε δεν μπορούμε να
μιλήσουμε για απασχόληση, είτε προστατευόμενη απασχόληση...».

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην ανεύρεση εργασίας

Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους τόνισαν τη δυσλειτουργία του κρατικού
μηχανισμού που αφορά στην εργασία των ατόμων με αναπηρία. Παρ’ όλα αυτά,
φαίνεται ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι λίγο πιο ευέλικτος και δέχεται ΑμεΑ. Αυτό
υποδεικνύει ότι η αποδοχή των ΑμεΑ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις εξαρτάται από την
κρίση του ιδιώτη και αναφορικά με την περίπτωση της Φλώρινας, υπάρχουν ιδιώτες,
όχι πολλοί στο σύνολό τους, οι οποίοι έχουν δεχτεί τα άτομα αυτά «… υπολειτουργεί
ο ιδιωτικός τομέας…», «… και σε ιδιωτικές, όχι ότι δεν μπορούν απλά εμείς δεν έχουμε
τέτοιες επιχειρήσεις που να μπορούνε να τα απασχολήσουν τέτοια άτομα, δηλ. το είδος
των επιχειρήσεων στην περιοχή μας τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι μπορεί να
απασχολήσει άτομα και τα άτομα που θα απασχολήσει ένα μικρό ποσοστό
αναπηρίας….εκτός από κάποιες επιχειρήσεις, ό ΟΤΕ ίσως θα μπορούσε ίσως θα
μπορούσε να απασχολήσει άτομα με αναπηρία…. αλλά μια καφετέρια, ένα λογιστικό
γραφείο, ίσως και λογιστικό γραφείο….εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας
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πάντα…», «… στον ιδιωτικό τομέα παραμένει ο Ν. 2648 κι εκεί είναι ακόμα πιο
δύσκολο γιατί ας μιλήσουμε καθαρά, ποιος επιχειρηματίας θα πάρει ένα άτομο στην
εργασία του όταν ξέρει ότι θα του αποδώσει στο ελάχιστο….πρέπει η ίδια η πολιτεία να
δίνει κίνητρα στους εργοδότες… και τι εννοώ, οικονομικά φυσικά θα είναι τα κίνητρα ή
κάποια φοροαπαλλαγή να τους δώσει…οπότε νομίζω θα ήταν πιο εύκολη η εργασία και
η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα….»

Ικανότητες των ΑμεΑ στην εργασία

Όσον αφορά τις ικανότητες των ΑμεΑ και την αποδοτικότητά τους στην εργασία,
όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι η συνεισφορά των ΑμεΑ στον τομέα της
εργασίας, εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας που έχουν και πρέπει να εργάζονται
σε δομές που υλικοτεχνικά και πρακτικά είναι εφικτές «… παίζει ρόλο το τι είδους
αναπηρία έχει το κάθε άτομο…δηλ. σε κάποιους τομείς δεν μπορεί να ενταχθεί κάποιος
που έχει κινητικές αναπηρίες, σε κάποιους επειδή έχει νοητικές αναπηρίες και σε τι
βαθμό, πχ. Ένα άτομο που έχει κινητικές αναπηρίες αλλά πνευματικά είναι απόλυτα
υγιής…εεε…σε εργασίες μη χειρονακτικές θα μπορούσε να ενταχθεί κανονικά πιστεύω,
ή κάποιος με τύφλωση θα μπορούσε να γίνει τηλεφωνητής», «μειωμένες δυνατότητες
δεν θα έλεγα, μειωμένες ικανότητες θα έλεγα….αν πάει ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει καλύτερα από έναν άνθρωπό ο
οποίος δεν έχει ιδιαιτερότητα….», «…λόγω της αναπηρίας τους μπορεί να έχουν
κάποια δυσκολία αλλά μπορούν πολλά αυτά να ανταπεξέλθουν και να δείξουν τις
δυνατότητες», «…σαφώς και είναι άτομα με ικανότητες, εξαρτάται βέβαια από τη
μορφή αναπηρίας επειδή υπάρχουν και πολύ βαριές περιπτώσεις που εκεί η φύση τους
καθιστά αδύναμους…για παράδειγμα ένας ο οποίος δεν έχει την όρασή του μπορεί να
γίνει τηλεφωνητής», «…δεν έχουν μειωμένες δυνατότητες, μειωμένες ευκαιρίες θα
έλεγα!», «.....έχουνε κάποιες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την πάθησή τους, αλλά δε
θεωρώ ότι έχουνε μειωμένη αντίληψη, μειωμένες ιακνότητες, όχι..δεν το νομίζω
δηλαδή ότι έχουν λιγότερες ικανότητες», «…πιστεύω ότι είναι άτομα με πολλές
δυνατότητες….», «εξαρτάται πάντα από το είδος της εργασίας, εγώ φαντάζομαι ότι εκεί
που τους παίρνουν μπορούν να προσφέρουν άνετα, εκεί που δεν μπορούν να
προσφέρουν ,μάλλον αποφεύγουν να τους πάρουνε», «…όπως δουλεύει ένας άνθρωπος
που έχει τα μυαλά του, που δίνει τη ψυχή του, έτσι μπορεί και ένα άτομο με αναπηρία,
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ανάλογα ,με τη μορφή αναπηρίας που έχει βέβαια», «εξαρτάται από το είδος της
αναπηρίας…., αρκεί να τους παρέχουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες εργασίας….,
εεε επίσης στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει και το φιλότιμο και η συμπαράσταση
από τους άλλους εργαζομένους, οπότε αν έχει την επάρκεια, την κατάρτιση και τις
ικανότητες να εργαστεί όπου προσλαμβάνεται…νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Τα άτομα
με αναπηρία απλά δεν έχουν όλες τις ικανότητες που εμείς τις θεωρούμε
αυτονόητες….», « υπάρχουν εργασίες οι οποίες μπορεί να κάνουνε συγκεκριμένα άτομα
με ειδικότητες και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να πάρει μια θέση …εεε…δεν πιστεύω
ότι ένα άτομο με τις ιδιαιτερότητες που έχει αν το επιλέξεις σωστά με τιε ιδιαιτερότητες
που έχει, δεν θα αποδώσει στη θέση που θα κερδίσει….παρ ‘όλα αυτά σήμερα… γίνεται
πρόσληψη, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες που προσπαθούν με ειδικά bonus να κερδίσουν
θέσεις και στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτή η θέση ήταν ακατάλληλη για το άτομο με
τις ιδιαιτερότητες… αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πρόβλημα και στην
παραγωγικότητα και στην κοινωνικότητα και όσο θα υπάρχει αυτό, θα υπάρχει και η
διαφοροποίηση και ο στιγματισμός του κάθε ατόμου…υπάρχουνε πολλές θέσεις
εργασίας που μπορεί κάθε άτομο με την ιδιαιτερότητά του να απασχολείται και να
αποδίδει στο μέγιστο χωρίς να φαίνεται καμία διαφορά.. κι εγώ πιστεύω ότι αυτό θα
πρέπει να δούμε κι όχι την επιδότηση θέσεων χωρίς να παίρνουμε υπόψιν μας τις
ιδιαιτερότητες του καθενός», «εε… οι δυνατότητες του καθενός είναι αυτές που είναι,
όλοι μας δεν έχουμε τις maximum ικανότητες που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, αν
όμως υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του χώρου, υποδοχής του χώρου, ένταξη
πλήρης… τότε ναι…, όταν όμως δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο η είναι κωφό η τυφλό
και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση….μορφή Braille….και δεν μιλάμε ότι το άτομο
έχει την ανικανότητα αλλά η ίδια η πολιτεία, ο εργασιακός χώρος καθιστά το άτομο με
αναπηρία ευάλωτο….».

Ο Ρόλος των τοπικών οργανώσεων στα ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ
(ΟΑΕΔ, Σύλλογοι, Δήμος κτλ)

Όπως υπογραμμίζουν οι ερωτώμενοι, ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων, πρέπει να
φαίνεται μέσα από τις πράξεις. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον τομέα της απασχόλησης
αλλά για όλες τις δομές που συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρία «από την πλευρά
τους νομίζω ότι προσπαθούνε, ναι προσπαθούνε…έχω τακτικές συναντήσεις με το
προεδρείο… χρειάζεται και μια στήριξη από την πολιτεία… για να δημιουργήσει το
175

κατάλληλο πλαίσιο και να μπορέσουν αυτά τα άτομα μετά να εξελιχθούν και να
απασχοληθούν….», «όχι καθόλου, καθόλου, εγώ δε βλέπω κανένα από τα παιδιά αυτά
εεε…. ο σύλλογός τους προσπαθεί μέσα από διάφορα προγράμματα να κάνει κάτι και
τώρα πρώτη φορά βλέπω, όχι πολύ συχνά και ο δήμος με τα ΚΔΑΠ και αυτά αλλά δεν
είναι κάτι…. είναι προσωρινά… δε δημιουργεί τρόπους να μάθει αυτά τα παιδιά και
μετά να βρει τρόπους να τα βάλει στην εργασία», «δε ξέρω να σου απαντήσω γιατί δε
ζούσα συστηματικά εδώ», «ναι έχουν αναπτύξει, όπως ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει κατά
καιρούς κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που επιδοτεί και τις επιχειρήσεις να
προσλάβουν άτομα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες….», «πιστεύω πως όχι, δεν
έχουν αναπτύξει πολύ ενεργό ρόλο, ο ΟΑΕΔ ίσως…., ο δήμος….κάνει κάποιες
προσπάθειες αλλά και πάλι δεν έχουν αξιοποιηθεί εε… όλες οι πτυχές θα έλεγα…γιατί
περισσότερο πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι πλέον οικονομικό….δεν υπάρχουν πόροι,
δεν υπάρχουν κονδύλια, ναι μεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχουν χρήματα για να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες θέσεις και οι προϋποθέσεις...», «στον ΟΑΕΔ υπάρχει
απασχόληση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όχι σαν τοπική οργάνωση… ο ΟΑΕΔ
γενικά…», «όχι.. γίνονται απλά για το θεαθείναι και θυμούνται τα άτομα αυτά μόνο
Χριστούγεννα, Πάσχα και Πρωτοχρονιά», «δε νομίζω γιατί θα φαινόταν αυτό στο
κοινωνικό σύνολο… ο ενεργός ρόλος φαίνεται όταν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και
όταν απορροφάται ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με αναπηρία, θα μπορούσαν να μας το
αποδείξουν αν έχουν κάνει τέτοια προγράμματα δηλ. την απασχόληση και την
επαγγελματική κατάρτιση αυτών των ατόμων», « υπάρχουνε αλλά ακολουθείται μια
γενική πολιτική η οποία πολλές φορές πιέζεται από τις συνδικαλιστικές ενώσεις και από
τους συλλόγους εεε… για μένα δυστυχώς προς λανθασμένη κατεύθυνση, παρ όλα αυτά
γίνονται πολλές προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο, σε τοπικές κοινωνίες… και να
μπορούν να απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες είναι κατάλληλες γι αυτούς», «φυσικά
και το λέω με δύναμη ψυχής…. δεν μας χαρίστηκε τίποτα… αν δεν υπήρχαμε εμείς είτε
ως άτομα με αναπηρία, είτε ως γονείς, δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα, αλλά ως
γνώμονα έχουμε πάντα τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές με φορείς, με πολίτες…».

176

Θεματικός άξονας Δ. Τοπικές κοινωνικές δράσεις και αναπηρία

Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν αυτήν τη θεματική ενότητα είναι:
1) Είναι επαρκής η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία στο Δήμο
Φλώρινας; Ναι- Όχι και γιατί;
2) Συμμετέχετε σε τοπικές δράσεις που έχουν σχέση με θέματα που αφορούν τα άτομα με
αναπηρία;
3) Μαθαίνετε στον φορέα-υπηρεσία σας τις δράσεις που οργανώνουν οι άλλες δομές; (e-mail,
ενημερωτικά φυλλάδια, κτλ.).
4) Πραγματώνεται η συμμετοχή των ΑμεΑ στις συζητήσεις που γίνονται για τις ανάγκες και τα
προβλήματα της πόλης; (πχ ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που διασφαλίζουν την καλύτερη
ποιότητα ζωής).

Η ύπαρξη ενός θεσμικού-νομικού πλαισίου, δε συνεπάγεται αυτομάτως την
υλοποίηση του. Το θεσμικό πλαίσιο, συνιστά ένα σύνολο αρχών και ρυθμίσεων η
ενεργοποίηση των οποίων απαιτεί πολιτικές αποφάσεις, ενέργειες, χρηματοδότηση
κτλ. σε κάθε περίπτωση όμως, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η άσκηση πιέσεων, η
συμμετοχή και η υποβολή προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες,
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. Ο ρόλος των επιμέρους κοινωνικών ομάδων, αφορά
τόσο τον έλεγχο για την τήρηση της νομοθεσίας όσο και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που απορρέουν από θεσμικό-νομικό πλαίσιο. Έτσι, η πίεση των
ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων, μπορεί να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους. Το
σχέδιο δράσης, αποτελεί εργαλείο άσκησης της πολιτικής για τη διεκδίκηση και την
προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Ο θεματικός άξονας Δ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης
σχετικά με την αναπηρία και τον ρατσισμό. Στον πίνακα 5 δίνεται μια συνοπτική
εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και
τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν.
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Πίνακας 5. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων-Θεματικός άξονας
Δ.
Δ.

ΤΟΠΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Κατηγορίες
14. Επάρκεια παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών

Κωδικοί/εννοιολογικοί ορισμοί
 ΕΛΚΟΙΝΥΠ-Έλλειψη κοινωνικών
υπηρεσιών(6)
 ΔΕΓΝΩΔΕΑΠ-Δε

γνωρίζω

δεν

απαντώ(4)
 ΕΛΧΡΗΠΟ-Έλλειψη

χρηματικών

πόρων
15. Συμμετοχή σε τοπικές δράσεις
σχετικά με τα ΑμεΑ

 ΑΠΟΣΤΟΔ-Απουσία

συμμετοχής

σε τοπικές δράσεις (6)
 ΕΜΣΥΤΟΔ-Έμπρακτη

συμμετοχή

σε τοπικές δράσεις (5)
16. Ενημέρωση φορέων για τις
τοπικές δράσεις

 ΣΤΕΝΗΦΟΔ-Σταδιακή ενημέρωση
φορέων για τις δράσεις (8)
 ΔΕΓΝΩΔΕΑΠ-Δε

γνωρίζω

δεν

συμμετοχή

σε

απαντώ (3)
17. Δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ
σε συζητήσεις

 ΕΝΣΥΣΥ-Ενεργή
συζητήσεις(5)
 ΕΝΕΣΥΛ-Ενεργός

ο

Σύλλογος

ΑμεΑ (5)
 ΔΕΓΝΩΔΕΑΠ-Δε

γνωρίζω

απαντώ

Επάρκεια παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Στο ζήτημα της επάρκειας κοινωνικών υπηρεσιών στην πόλη της Φλώρινας, η
πλειονότητα των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν είναι επαρκής «όχι… προτού
αναφέραμε για την εκπαίδευση για το ειδικό γυμνάσιο και ειδικό λύκειο.. δεν έχουμε…
έπειτα σε όλους τους δήμους νομίζω η Ελλάδα σε αυτά τα θέματα είναι πίσω… και αυτό
νομίζω γιατί είναι θέμα και αυτό καθαρά οικονομικό…», «…υπάρχει μόνο η κοινωνική
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δεν

πρόνοια που μπορεί να βοηθήσει και δεν νομίζω ότι εεε…. θα μπορούσαν να υπάρχουν
πιο πολλοί ψυχολόγοι που θα βοηθήσουν τα παιδιά και θα στηρίξουν τους γονείς….»,
«δε χρειάστηκε ποτέ να ενεργοποιήσω τον μηχανισμό της Φλώρινας», «… δε ξέρω τι
ακριβώς θα έλειπε ή τι θα μπορούσε να γίνει…», «εεε… πιστεύω πάλι πως δεν
υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι για να στελεχώσουν ίσως
κάποιες υπηρεσίες λόγω της γενικότερης πολιτικής…», «δε γνωρίζω», «…πιστεύω ότι
όλοι οι δήμοι μέσα από τα ίδια τα προγράμματα έχουνε κάποιες δομές που εξυπηρετούν
αυτά τα άτομα… ΚΔΑΠ….νομίζω ότι εδώ η λύση είναι να πάρεις το πρόγραμμα και να
το εφαρμόσεις…», «εμείς σε επίπεδο χρημάτων δίνουμε πάρα πολλά χρήματα,
κατανέμουμε σε άτομα με αναπηρίες….», « όχι, από άποψη ενημέρωσης ελάχιστες,
μπορώ να σας πω ότι η περισσότερη ενημέρωση έρχεται κατευθείαν από εμάς, από τους
συλλόγους δια της Συνομοσπονδίας…».

Συμμετοχή σε τοπικές δράσεις σχετικά με τα ΑμεΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή των εργαζομένων στις τοπικές δράσεις που
οργανώνονται στην πόλη και αφορούν ζητήματα και προβληματισμούς των ΑμεΑ.
Αυτό δηλώνει την ,έμπρακτη ανησυχία για τα ΑμεΑ και τη διάθεση για τη βελτίωση
και την εξασφάλιση καλύτερης ζωής των ατόμων αυτών «βεβαίως βεβαίως,
παρευρίσκομαι σε εκδηλώσεις Συλλόγου ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παρακολουθώ
πολλές ημερίδες, σεμινάρια σχετικά με την ειδική αγωγή, έχω τακτικές συναντήσεις με
σχολικούς

συμβούλους

και

ενημερώσεις,

συνεργασία,

προγράμματα

συνεκπαίδευσης…», «δεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα, η εγώ δεν τα παίρνω είδηση,
δε ξέρω, αλλά δεν έχω συμμετάσχει μέχρι τώρα», «… όταν ήμουν στο φοιτητικό
σύλλογο βεβαίως, έθεσα αίτημα να γίνουν οι ράμπες στο πανεπιστήμιο…., η πίσω
πόρτα που άνοιξε στο ισόγειο έγινε με αφορμή εμένα….και η ράμπα στην μπροστινή
όψη του κτιρίου και η ράμπα στο μικρό αμφιθέατρο όπως και οι WC των
αναπήρων…», «δε γνωρίζω», «…εεε… δεν συμμετέχω σε κάτι πέρα από τη δουλειά
μου…», «τελείως προσωπικά όχι σε απόλυτο βαθμό αλλά προσπαθούμε λίγο να
στηρίξουμε ίσως, όταν γίνεται κάποια εκδήλωση είτε να πάρουμε μέρος, είτε εδώ πέρα
πολλές φορές όταν έρχονται και πουλάνε κάποια προϊόντα προσπαθούμε κάτι να
πάρουμε να ενισχύσουμε…», «όχι, λειτουργούμε με βάση τη διοίκηση στην Αθήνα…όχι
σε τοπικό επίπεδο», «εεε ναι, αυτές είναι δράσεις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές,
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περιβαλλοντικές, δράσεις σε θέματα προσβασιμότητας, συνήθως υπάρχει κάποιος που
οργανώνει μια τέτοια δράση και μπορούμε να συμμετέχουμε και ‘μεις σαν
σχολείο….είναι η δράση προσβασιμότητας…εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα premobility
και ένα πρόγραμμα κινητικότητα το ecomobility…., πολιτιστικές εκδηλώσεις είτε αυτό
είναι μια βραδιά τραγουδιού, μια βραδιά θεατρική κτλ….», «ναι, ο δήμος είναι πάντα
συνδιοργανωτής όλων των δράσεων εεε… έχουμε καλή συνεργασία με όλους τους
συλλόγους… βρίσκομαι στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, ό,τι κάνουν τα παιδιά βρίσκομαι
συνέχεια κοντά τους, και γι΄αυτό έχω και μια αμεσότητα η οποία βοηθάει να
κατανοήσουμε ότι πρόβλημα υπάρχει και να μπορέσουμε να το λύσουμε», «πολλές,
υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις, μαζί με άλλα σχολεία, μεταξύ των ειδικών σχολείων
και του Συλλόγου…., δράσεις κοινωνικές όπως αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις
κοινωνικού περιεχομένου λαμπαδιδρομία, χοροί, επισκέψεις....νομίζω ότι έχουμε βγει
έξω στην κοινωνία, δεν είμαστε οι αποκλεισμένοι των αποκλεισμένων…».

Ενημέρωση φορέων για τις τοπικές δράσεις

Στο ερώτημα που αφορά την ενημέρωση που λαμβάνει η κάθε δομή ή οργανισμός
από τις άλλες δομές, «μαθαίνετε στον φορέα/υπηρεσία σας τις δράσεις που
οργανώνουν οι άλλες δομές», όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά εκτός από τρία
άτομα που δεν είναι κάτοικοι του Νομού Φλώρινας αλλά έζησαν στην πόλη κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους «βεβαίως και ενημερωνόμαστε, βεβαίως! Και από το δήμο
και από τους Συλλόγους των ΑμεΑ και από τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής
…., έχουμε διάφορες συνεργασίες με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ…. οι δράσεις αυτές αφορούν και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και ημερίδες γίνονται…, δεν πραγματοποιούνται και σε
μεγάλη συχνότητα θα έλεγα αλλά ενημερωνόμαστε γενικώς… γιατί το να γίνει και μια
δράση είναι λίγο δύσκολο ξέρεις… οι μετακινήσεις, αυτά….και είπαμε πριν για τις
υποδομές είναι λίγο…..λεπτό το θέμα, δηλ. δεν μπορεί να γίνονται τακτικά αυτά ας
πούμε, και λόγω υποδομών, δηλ. για να πας από εδώ κάπου είναι ολόκληρη διαδικασία,
από αυτήν την άποψη», «ναι…ναι!! Συνήθως με προσκλήσεις… αλλά δεν
πραγματοποιούνται σε μεγάλη συχνότητα, δεν θα το έλεγα», «δε γνωρίζω», «ναι..ναι!
μας στέλνουν πολύ συχνά ναι….και από το διαδίκτυο ενημερωνόμαστε!», «ναι…μας
ενημερώνουν με προσκλήσεις που μας στέλνουν… όχι πάρα πολύ συχνά αλλά μας
ενημερώνουν….και από το διαδίκτυο μπορούμε να τα μαθαίνουμε», «όχι πάντα, μόνο ο
δήμος που κάνει κατά καιρούς καμιά ημερίδα, μπορεί να μας στείλει καμιά πρόσκληση
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αλλά μόνο ο δήμος… αλλά το μαθαίνουμε και από το ίντερνετ από εφημερίδα, από το
ραδιόφωνο», «ναι! Προσκλήσεις, προγράμματα μέσω e-mail, μέσω αφισών…», «όλες
οι ενημερώσεις ακολουθούν μια σειρά στο πρωτόκολλό μας όπου στέλνονται
προσκλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού τύπου…, δεν μπορώ να πω ότι η συχνότητα είναι
κάθε μήνα αλλά μέσα στη χρονιά γίνονται επιλεγμένες παρουσιάσεις που είναι ωφέλιμες
για όλους τους πολίτες», «πάντα, πάντα! Επειδή η Φλώρινα είναι μικρή και έχουμε
αναπτύξει αμφίδρομες σχέσεις με κοινωνικούς φορείς, με την τοπική κοινωνία
ευρύτερα, με την πολιτεία, μας ενημερώνουν οτιδήποτε κι αν γίνει…., έχουμε αυτήν την
πρόσκληση είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική….».

Δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ σε συζητήσεις

Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με
αναπηρία, καθώς από τους περισσότερους ερωτώμενους, τονίστηκε ο ενεργός ρόλος
του Συλλόγου που εκπροσωπεί τα ΑμεΑ. Μέσω του Συλλόγου, θίγονται πολλά
ζητήματα και διεκδικούνται πολλά δικαιώματα, καθώς ο βασικός στόχος είναι να
επιτευχθεί η ισότητα και η ίση μεταχείριση σε όλους τους τομείς και να αποτραπεί η
περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός «από ότι γνωρίζω υπήρχαν κάποιες
συζητήσεις από τους αρμόδιους αντιδημάρχους…, ανταλλαγή απόψεων, γινόταν
καταγραφή αναγκών κτλ… τώρα από ‘κει και πέρα κατά πόσο αυτό καλύπτει ή όχι δεν
το γνωρίζω…», «οι Σύλλογοί τους είναι αρκετά ενεργοί, ενημερώνονται, συμμετέχουν
και τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς των παιδιών με αναπηρία που επίσης λειτουργεί
σαν Σύλλογος… συμμετέχουν, λένε τις απόψεις τους, τώρα το τι γίνεται από κει και
πέρα δε ξέρουμε…», «δεν γνωρίζω», «στην πόλη μου, την Κοζάνη, εεε από την
εμπειρία που έχω εγώ δυστυχώς, ναι μεν γίνονται κάποιες συζητήσεις και ημερίδες
αλλά παραμένουν κενά λόγια, κενές λέξεις, απλές συζητήσεις….», «βεβαίως… γιατί
έχουν πολύ ενεργό Σύλλογο…είναι πάντα παρόν….με δυναμικό ρόλο και άποψη»,
«έχουν έναν πολύ δραστήριο Σύλλογο…», «Όχι, όχι πάντα!», «τα άτομα αυτά
εκπροσωπούνται από τους Συλλόγους, πιστεύω ότι ακούγονται οι φωνές των
Συλλόγων…. Τώρα κατά πόσο λύνονται αυτά τα προβλήματα και κατά πόσο
ευοδώνονται αυτές οι προσπάθειες, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθεί ο
κάθε Δήμος…», « δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος στο επίπεδο συμμετοχής
και των προτάσεων … γι’ αυτό και έχουμε μείνει πίσω σε κάποια θέματα ….. σε
συμβούλια που γίνονται δεν συμμετέχουν αν δεν τους ενδιαφέρουν….», «αρκετά αλλά
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πολλές φορές νιώθω ότι σταματάει εκεί, γιατί την πράξη δεν τη βλέπω, το αποτέλεσμα
από αυτό που ζητάω….τώρα αν αυτό λέγεται άκουσμα φωνής των ΑμεΑ… ας
γελιούνται».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αποδεικνύεται ο ρόλος του Συλλόγου που εκπροσωπεί
τα άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν όμως και απόψεις που ισχυρίζονται ότι τα ΑμεΑ
συμμετέχουν σε συζητήσεις μόνον εφόσον τους ενδιαφέρει κάποιο ζήτημα πολύ
έντονα «…. Και συμβούλια που γίνονται… δε συμμετέχουν αν δεν τους ενδιαφέρουν, αν
δεν είναι κάποιο πρόβλημα πολύ χτυπητό που ενδιαφέρει τα άτομα αυτά, δε
συμμετέχουν… μετά

υπάρχουν μόνο καταγγελίες, αφού έχουν τελειώσει κάποιες

δράσεις και θα αναφερθώ σε περιπτώσεις που κάνουμε κάποια έργα και όταν
σχεδιάζουμε τα έργα δεν παρουσιάζεται κανένας για να δείξει τις ανάγκες και όταν
τελειώσουν τα έργα τότε έρχονται κάποιοι καταγγελτικά….για κάτι το οποίο ποτέ δεν
ανέδειξαν». Το ζήτημα της αναπηρίας, διαχέεται σε όλες τις πτυχές τις κοινωνικής και
ζωής και έτσι, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την αναπηρία, απαιτεί
συντονισμένη δράση όλων των φορέων. Η προσπάθεια των ΑμεΑ, για την επίτευξη
ενός στόχου ή αποτελέσματος, πρέπει να είναι μια συντονισμένη προσπάθεια. Επίσης,
η λειτουργία των φορέων του συνδικαλιστικού κινήματος των ΑμεΑ, αποτελεί
κρίσιμο παράγοντα για τη μελέτη και την ανάδειξη των προβλημάτων που συνδέονται
με την αναπηρία, την τεκμηρίωση των αιτημάτων και την οργάνωση της διεκδίκησης
για την επίλυσή τους.

Θεματικός άξονας Ε. Αναπηρία και προσβασιμότητα

Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν αυτήν τη θεματική ενότητα είναι:
1) Διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με Αναπηρία (κινητική, προβλήματα όρασης,
ακοής, αντίληψης) στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές/υπηρεσίες στο Δήμο Φλώρινας; Αν
όχι, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να γίνει δυνατή η προσβασιμότητα;

2) Τι αλλαγές θα κάνατε στο χώρο που εργάζεστε, έτσι ώστε να γίνει πιο προσβάσιμος
για τα ΑμεΑ;

Το ζήτημα της προσβασιμότητας είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, καθώς η αναπηρία
άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις κυρίως στην αρχή του 21ου αι. και μετά. Αυτό
σημαίνει ότι δεν είχε προβλεφθεί από την αρχή ο οικοδομικός σχεδιασμός και η

182

υλικοτεχνική υποδομή για τα άτομα με αναπηρία. η προσβασιμότητα επιτυγχάνεται
μόνο με την υλοποίηση ενός πλέγματος παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα και τους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η γνώση
των αναγκών των διαφόρων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία. Ένας ολοκληρωμένος
σχεδιασμός που λαμβάνει εξ αρχής υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών,
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία, αφενός διευκολύνει τα ΑμεΑ
να συμμετέχουν ισότιμα στις κοινωνικές δραστηριότητες και αφετέρου αυξάνει την
ποιότητα ζωής και την ασφάλεια για όλους.
Ο θεματικός άξονας Ε περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης
σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Στον πίνακα 6 δίνεται μια
συνοπτική εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους
κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν.

Πίνακας 6. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων-Θεματικός άξονας
Ε.
Ε. Αναπηρία και προσβασιμότητα
Κατηγορίες
18. Δυνατότητα προσβασιμότητας
στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές
δομές

Κωδικοί/εννοιολογικοί ορισμοί
 ΑΝΥΠΡΟΚ-Ανύπαρκτη
προσβασιμότητα στο κτίριο (3)
 ΜΕΔΥΠΡΟ-Μερικές
δυνατότητες

προσβασιμότητας

(6)
 ΑΠΥΠΟΒ-Απουσία
υλικοτεχνικών

υποστηρικτικών

βοηθημάτων (2)
19. Αλλαγές στους χώρους εργασίας

 ΕΛΧΡΗΠΟΔΙ-Έλλειψη
χρηματικών

πόρων

για

τη

διόρθωση των δομών (2)
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ-Ενέργειες
αλλαγής κτιρίων (3)
 ΕΝΕΚΙΠΥ-Ενέργειες
επιδιόρθωσης

κτιριακών
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υποδομών (5)
 ΔΕΝΕΡΦΛΩ-Δεν εργάζομαι στη
Φλώρινα

Δυνατότητα προσβασιμότητας στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές

Η προσβασιμότητα στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές της πόλης είναι
ανεπαρκής καθώς απουσιάζουν σε ορισμένα κτίρια οι υλικοτεχνικές υποδομές που
διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση όπως ράμπα, ηχητικά συστήματα κτλ. Το κτίριο
που πληροί τις περισσότερες προδιαγραφές καθώς είναι βασισμένο σε διεθνή
πρότυπα «εδώ στο σχολείο μας (ειδικό σχολείο) υπάρχει προσβασιμότητα, τώρα σε
γενικές γραμμές πιστεύω ότι και εδώ χρειάζεται δουλειά ακόμα», «όχι, μέχρι τώρα στο
ΚΕΔΔΥ ας πούμε είναι δύσκολο να πάει ένα παιδί με αναπηρία… όσες φορές
χρειάστηκε να εξετάσουμε παιδάκι με αναπηρικό αμαξίδιο, το σηκώναμε στα χέρια για
να το βάλουμε γιατί έχει τα σκαλάκια…», «τα γενικά σχολεία δεν έχουνε καμία
προσβασιμότητα, είναι ανύπαρκτη εντελώς… μόνο στα ξενοδοχεία έχει καλή
προσβασιμότητα, ούτε οι πολυκατοικίες….», «…όσoν αφορά το πανεπιστήμιο υπάρχουν
ράμπες… ασανσέρ…», «….αν η πρόνοια που είναι κατεξοχήν υπηρεσία που εξυπηρετεί
τα άτομα αυτά… δεν έχει πρόσβαση… τι να πούμε παραπάνω… δεν υπάρχουν μπάρες,
ούτε καν στο πεζοδρόμιο», «όχι παντού…. αλλά τα έχουνε κάνει εκ των υστέρων….»,
«στη δική μας υπηρεσία (ΚΕΠ Περιφέρειας) εξασφαλίζεται…. ίσως όχι σε όλες τις
υπηρεσίες…», «όχι…δεν είμαι από Φλώρινα», «εεε στο κτίριο του Δήμου νομίζω ότι
υπάρχουν συνθήκες που το επιβάλλουν αυτό και κανονισμοί…. νομίζω ότι
εξασφαλίζεται στο κτίριο της περιφερειακής ενότητας, εε.. στα νοσοκομεία, στα
σχολεία, σε πολλά σχολεία και με τα ασανσέρ…», «σε όλες μας τις υπηρεσίες υπάρχει η
προσβασιμότητα, σε όλα τα σχολεία παρ όλο που ήταν και παλιά… έχουμε κάνει ράμπες
…ειδικά ασανσέρ…και βέβαια προσπαθούμε και στα δημόσια έργα που κάνουμε…να
υπάρχει μια πρόβλεψη των ατόμων με ιδιαιτερότητες… αυτό που πιστεύω ότι λείπει από
τις υπηρεσίες είναι τα υλικοτεχνικά εργαλεία-τα μέσα δηλαδή… μηχανές Braille, εεε…
δεν έχουμε ας πούμε κάποιο μηχάνημα ή κάποια ένδειξη ή πινακίδα για τους
κωφούς…», «όχι πλήρως… για να έχω την ένταξη μου ως άτομο με αναπηρία, θα
πρέπει να προνοήσεις σαν δομή, σαν Δήμος, να κάνεις τα αυτονόητα».
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Αλλαγές στους χώρους εργασίας

Όλοι οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι θα έκαναν αλλαγές στους χώρους εργασίας τους,
καθώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι παλιές και δεν είχαν προβλεφθεί από την
αρχή οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία «αν άλλαζα κάτι θα ήθελα περισσότερους
πόρους για να εμπλουτιστεί….», «… για το ΚΕΔΔΥ μια ράμπα που είναι κάτι πάρα πολύ
απλό», «τα ελληνικά σχολεία είναι τελείως ακατάλληλα… οι συμπεριφορικές
δυσκαμψίες δε λύνονται και οι προκαταλήψεις....», «στο χώρο του πανεπιστημίου, οι
τουαλέτες δεν είναι καθόλου προσβάσιμες εεε… βέβαια μια από τις τουαλέτες, τυχαία
το πρόσεξα, είναι… το εικονίδιο δηλ….», «στην πρόνοια είναι πολύ στενά τα
γραφεία…άντε και να μπει αναπηρικό αμαξίδιο, δεν θα μπορεί να γυρίσει εκεί μέσα…»,
«στον ΟΑΕΔ δεν θα κάναμε αλλαγές, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει υπολογιστής για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες…εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε γιατί ήδη η υπηρεσία μας κινείται
στο να βάλει υπολογιστή έξω για να το χρησιμοποιήσουνε οι άνεργοι που έρχονται να
αυτοεξυπηρετούνται…», «… το έχουμε συζητήσει πολλές φορές….κι εμείς σαν ΚΕΠ να
γίνει πρόσβαση ΑμεΑ από πίσω για να εξυπηρετούνται και με αυτοκίνητα… όλα
σκοντάφτουν στο οικονομικό….ο ανελκυστήρας εδώ πέρα δεν μπορεί να μπει
καροτσάκι μέσα….είχε προταθεί να γίνει και εξωτερικός ανελκυστήρας», «στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δεν επαρκεί ως χώρος, είναι προσβάσιμος γιατί είναι ισόγειο, διαθέτει ένα
ασανσέρ, εεε… αλλά δεν μας φτάνουν οι αίθουσες..αν υπήρχε η δυνατότητα μιας
προέκτασης-επέκτασης αυτό θα θέλαμε...», «στο δημαρχείο υπάρχει μια ράμπα η οποία
είναι μεν σύγχρονη… αλλά επικίνδυνα χρησιμοποιείται για τους υπόλοιπους πολίτες
γιατί καταλαμβάνει όλη τη σκάλα και δεν μπορείς να προβλέψεις να μην τραυματιστεί
κάποιο άτομο….το Δημαρχείο είναι ένα παλιό κτίριο, είμαστε σε διαδικασίες να πάμε
σε σύγχρονα κτίρια τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση και στα άτομα με ειδικές
ανάγκες….», «λόγω των σπουδών μου δεν εργάζομαι κάπου», «εκεί που εργάζομαι
στην υγειονομική υπηρεσία (παλιό Ι.Κ.Α) .… είναι τύπου πολυκατοικίας παλιάς… έχει
γίνει μια ράμπα… στο τμήμα των ραντεβού, αν υπάρχει κάποιος με αναπηρικό αμαξίδιο
που να θέλει να εξυπηρετηθεί δεν μπορεί να φτάσει γιατί το γκισέ είναι πολύ ψηλά…αν
θέλει να ανέβει στο 1ο και 2ο όροφο αυτό είναι αδύνατο διότι το ασανσέρ είναι παλιό,
στενό και δεν μπορεί να περάσει μέσα αναπηρικό αμαξίδιο….όσον αφορά το χώρο που
στεγάζεται

ο

Σύλλογος(περιφερειακή

ενότητα

Φλώρινας/Νομαρχία)…

είναι

προσβάσιμος στο ισόγειο… απλά θα θέλαμε ένα δικό μας χώρο μεγαλύτερο για να
κάνουμε και κάποιες δράσεις…..», «επειδή δεν εργάζομαι στη Φλώρινα, δεν μπορώ να
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εκφέρω γνώμη.. μόλις τελείωσα τις σπουδές μου έφυγα χωρίς να αναζητήσω εργασία
στην Φλώρινα»

Θεματικός άξονας ΣΤ. Υγεία πρόνοια και Αναπηρία

Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν αυτήν τη θεματική ενότητα είναι:
1)Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα αναπηρικά επιδόματα έχουν μειωθεί. Σας απασχολεί αυτό;
2)Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ποιες πολιτικές πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμόζονται στον
τομέα της υγείας και της πρόνοιας για τα ΑμεΑ;

Το κράτος πρόνοιας, όπως οικοδομήθηκε μεταπολεμικά στις ανεπτυγμένες χώρες,
προσέφερε σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά την αναδιανομή του εισοδήματος, το
βιοτικό επίπεδο και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο η λειτουργία του, συνοδεύτηκε
και από σημαντικά προβλήματα, όπως το υψηλό δημοσιονομικό κόστος, την
αναποτελεσματικότητα, τη γραφειοκρατία κτλ. Από την άλλη, η οικονομική κρίση
στην Ελλάδα έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με αναπηρία αλλά και τις
οικογένειές τους οδηγώντας τους πολλές φορές στην οικονομική και κοινωνική
εξαθλίωση, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα συνταγματικά τους δικαιώματα.
Από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης κι έπειτα έχουν διαδραματιστεί γεγονότα
που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και τα οποία έχουν οδηγήσει διαχρονικά τη
φτώχια, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ο θεματικός άξονας ΣΤ περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης
σχετικά με την οικονομική κρίση και τα ΑΜΕΑ. Στον πίνακα 7 δίνεται μια συνοπτική
εικόνα του συγκεκριμένου θεματικού άξονα με τις κατηγορίες, τους κωδικούς και
τους εννοιολογικούς ορισμούς που τους αντιστοιχούν.

Πίνακας 7. Κατηγοριοποίηση και Κωδικοποίηση των συνεντεύξεων. Θεματικός άξονας
ΣΤ.
ΣΤ.

ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Κατηγορίες

Κωδικοί-εννοιολογικοί ορισμοί
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20.

Οικονομική

κρίση

και

 ΜΕΑΝΕΠ-Μείωση

αναπηρικών

επιδομάτων (9)

αναπηρικά επιδόματα

 ΑΜΑΝΕΠ-Αμετάβλητα

τα

αναπηρικά επιδόματα (2)
 ΑΔΙΑΚΟΙΚ-Αδιαφορία
κοινωνικού κράτους (2)
21.

Ανησυχία

και

συνεισφορά

 ΧΡΗΜΑΒΟ-Χρηματική
βοήθεια(2)

πολιτών στα ΑμεΑ

 ΠΡΟΒΑΝΕΠ-Προβληματισμός
για τα αναπηρικά επιδόματα(5)
 ΕΝΠΟΚΕΚΟ-Ενημέρωση
πολιτών μέσα από τα κέντρα
Κοινότητας
 ΔΡΑΚΟΔΟΔΗ-Δραστηριοποίηση
των

κοινωνικών

φορέων

του

Δήμου(4)
22.

Προτάσεις

εφαρμοσμένων

πολιτικών εν όψει οικονομικής
κρίσης στον τομέα υγείας-πρόνοιας

 ΕΞΑΦΑΠΕ-Εξασφάλιση
φαρμάκων και περίθαλψης(5)
 ΕΞΕΠ-Εξασφάλιση
επιδομάτων(4)
 ΕΞΑΠΡΥΠΥΓ-Εξασφάλιση
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας
 ΠΟΛΕΝΑΜ-Πολιτική
ενασχόλησης με τα ΑμεΑ

Οικονομική κρίση και αναπηρικά επιδόματα

Τα άτομα με αναπηρία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις περικοπές στα προνοιακά
τους επιδόματα, περικοπές στις οικονομικές παροχές του κράτους και στις κοινωνικές
δαπάνες. Στο ερώτημα για τη μείωση των προνοιακών επιδομάτων απασχόλησε
πολλούς από τους ερωτώμενους, καθώς υπήρχαν διφορούμενες απόψεις όσον αφορά
τη μείωση ή όχι του ποσού των επιδομάτων «δε γνωρίζω, ανεπίσημα έχουν μειωθεί,
εδώ τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα είδος παραπληροφόρησης…», «από το 2009 τα
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πρώτα επιδόματα που κόπηκαν ήταν τα αναπηρικά… το κράτος με αυτόν τον τρόπο
υποβαθμίζει τα άτομα με αναπηρία…. όσοι έχουν νοητική υστέρηση παίρνουν
σύνταξη…», «εεε… έχουν μειωθεί… το βλέπω και προσωπικά επειδή έχω ένα κάποιο
επίδομα, όπως και πολλά άλλα που έχουν μειωθεί από τον περίγυρό μου, από φίλους,
γνωστούς.... η κοινωνία δεν σκέφτεται όπως εγώ… υπάρχει δυσκολία στην
επαγγελματική αποκατάσταση, όχι μόνο λόγω της αναπηρίας μου, λόγω της εποχής… τα
φοιτητικά μου έξοδα τα κάλυψα μέσω αυτού του επιδόματος… και η ζωή μου… κάποια
φάρμακα που χρειάστηκα… τώρα αν μου το αφαιρέσουν, ξεκίνησαν μειώνοντάς το
ετσι…. Αν αφαιρεθεί στην πορεία τελείως, μου κλείνουν όλες τις πόρτες, δεν έχω
διέξοδο από πουθενά… μας μειώνει το κράτος… διότι δε σέβεται τα δικαιώματά μας,
τις ανάγκες μας», «δεν έχουν μειωθεί τα αναπηρικά επιδόματα, ό,τι λάμβαναν χρόνια
πριν, το ίδιο λαμβάνουν και τώρα… δεν έχει μειωθεί κανένα επίδομα σε καμία
κατηγορία», «αν έχουνε μειωθεί γενικά δε ξέρω…», «…. Καλά θα ήταν να μην
μειώνονται…», «δε θα ήθελα να απαντήσω», «… η κρίση έχει αποτύπωμα στην
ψυχολογία των παιδιών…», «… έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι μισθοί και οι
συντάξεις και όπως είναι φυσικό υπάρχει μια μείωση και σε επιδόματα…», «όχι…..
έχουνε μπει στο μάτι τους τα επιδόματά μας… θεωρούν ότι παίρνουμε πολλά χρήματα…
η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει πολλαπλή και βαριά αναπηρία, τα χρήματα είναι πιο
πολλά… οι ανάγκες αυτούς του παιδιού είναι πολύ περισσότερες από ένα άλλο άτομο …
που θα έχει μόνο μια ελαφριά νοητική… δεν έχουνε μειωθεί τα επιδόματα κι αυτό διότι
παλεύει η Εθνική Συνομοσπονδία σε συνεργασία με το Οικονομικών και το Εργασίας
….έχουν μειωθεί οι δικαιούχοι….»

Ανησυχία και συνεισφορά πολιτών στα ΑμεΑ

Στο σημείο αυτό της έρευνας, οι ερωτώμενοι ρωτήθηκαν αν τους απασχολεί η μείωση
των αναπηρικών επιδομάτων των ΑμεΑ λόγω της οικονομικής κρίσης και οι
περισσότεροι απάντησαν ότι η μείωση αυτή είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές
ευαισθητοποιεί πολλούς από όσους έρχονται σε επαφή με τα ΑμεΑ «…μας απασχολεί
βεβαίως αλλά γενικά η κατάσταση είναι πολύ δυσμενής», «φυσικά, γιατί ακούμε
συνέχεια τους γονείς ότι δεν μπορούνε να τα βγάλουνε πέρα με αυτό… πολλά από αυτά
τα άτομα χρειάζονται συνεχόμενες θεραπείες… χρειάζονται κάτι έξτρα… συχνές
επισκέψεις σε γιατρούς, φάρμακα… όλα αυτά… πολλούς γονείς τους βοηθάμε …
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βάζουμε από την τσέπη μας κάποια χρήματα….», «…μας απασχολεί γενικά, πόσο
μάλλον αυτά τα άτομα…», «ναι, με απασχολεί…. γιατί αυτά τα άτομα δεν μπορούνε να
βρουν δουλειά, αν δεν έχουν και την απαραίτητη βοήθεια τις θα κάνουνε στο τέλος; …
δεν πρέπει ούτε καν να μειωθεί ή αν είναι δυνατόν και να τους αυξηθεί γιατί αν ένα
άτομο με αναπηρία δεν έχει δουλεία, είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί», «εεε μας
απασχολεί βεβαίως… η κρίση έχει αποτύπωμα στην υγεία και την φροντίδα τους και
στην καθημερινή τους φροντίδα, γνωρίζουμε περιπτώσεις ατόμων που έχουνε ζωτικά
προβλήματα και όσο μπορούμε βοηθάμε…».

Προτάσεις εφαρμοσμένων πολιτικών εν όψει οικονομικής κρίσης στον τομέα
υγείας-πρόνοιας

Στο ερώτημα αυτό, οι ερωτώμενοι διατύπωσαν διάφορες προτάσεις που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν εν όψει οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας και
της πρόνοιας. Οι πιο σημαντικές ήταν η εξασφάλιση προσβασιμότητας στις
υπηρεσίες υγείας και η εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης «δε γνωρίζω
αλλά ίσως πρέπει να τους δώσουν μια αύξηση στα επιδόματα», «… θα έπρεπε να
υπάρχει ένας άλλος τρόπος εξυπηρέτησης…έχει προχωρήσει ο Δήμος Φλώρινας στα
κέντρα κοινότητας όπου με προτάσεις που είχαμε κάνει κι έγιναν αποδεκτές από τα
υπουργεία και μπήκε πλέον και στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Δυτ. Μακεδονίας,… σε ένα
εύκολα προσβασιμο κτίριο, θα μπορούν όλοι οι πολίτες να προσέρχονται και να θα
δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα ενημερώνονται… για ό,τι
κοινωνική πρόνοια υπάρχει είτε για κατανομή κάποιων τροφίμων, είτε για
επιδόματα…, ειδικά βοηθήματα … τα κέντρα κοινότητας θα έχουνε μια γενική
καταγραφή…», «εεε… ίσως να αυξηθούν τα επιδόματα…», «….πήρανε αύξηση η
συμμετοχή των ποσοστό των φαρμάκων οπότε εκεί που ήταν 0% η επιληψία, τώρα δίνει
ένα 10% ο ασφαλισμένος, άρα λοιπόν που θα βρει ενώ είναι και άνεργος και χωρίς
επίδομα….», «σίγουρα περισσότερα φάρμακα… τώρα τι άλλο… δεν μπορώ να σκεφτώ
κάτι», «να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ολόκληρο το υγειονομικό σύστημα, από την
προσβασιμότητα

στις

δομές

υγείας,

μέχρι

την

εξασφάλιση

φαρμάκων,

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κατάλληλων πλαισίων διαβίωσης», «…. Φύγανε
από το κομμάτι της αναπηρίας οι ψευτοανάπηροι….υπήρχαν πολλοί που έβγαζαν ψευδή
πιστοποίηση της αναπηρίας… ότι ήταν τυφλοί, ξέρετε… υπήρχε μια αναξιοπρεπής
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στάση της πολιτείας προς τα άτομα με αναπηρία … με την επαναξιολόγησή τους
τέθηκαν πάρα πολλοί εκτός…» , «εεε… σίγουρα εξασφάλιση φαρμάκων περίθαλψης με
μικρότερο κόστος…», «να μας δίνουν τα κατάλληλα επιδόματα και να μην τα
μειώνουν….», «εεε κάποια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αγωγή…. δεν μπορώ να
σκεφτώ τι άλλο θα μπορούσε να γίνει….».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

191

2.1. Συμπεράσματα-Συζήτηση
Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας, ήταν να διερευνηθούν οι πολιτικές που
εφαρμόζονται για τους νέους-νέες με αναπηρία στον τομέα της εκπαίδευσης, της
εργασίας και της απασχόλησης, καθώς επίσης στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας
και κατ’ επέκταση στο κομμάτι που αφορά την προσβασιμότητα σε όλες κοινωνικές
και εκπαιδευτικές δομές της πόλης της Φλώρινας. Κυρίαρχα ερωτήματα αποτέλεσαν
η προσέγγιση της αναπηρίας από τους εργαζόμενους αλλά και από τα ίδια τα άτομα
με αναπηρία, καθώς και η κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία στα Γενικά
Σχολεία. Επίσης, βασικό ερώτημα αποτέλεσε η ένταξη των ΑμεΑ στην εργασία και
στις τοπικές δράσεις και κινητοποιήσεις που οργανώνονται στο Δήμο Φλώρινας, σε
συνδυασμό με την προσβασιμότητα που εξασφαλίζει η κάθε δομή. Τέλος ο τομέας
της υγείας και της πρόνοιας, δημιουργεί έναν προβληματισμό διότι το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, φαίνεται να υπολειτουργεί.
Όσον αφορά την απεικόνιση της αναπηρίας, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι η
αναπηρία ισοδυναμεί με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και με έναν άνθρωπο με
διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να τις σέβεται η κοινωνία. Η άποψη αυτή
αντανακλά στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας το οποίο δίνει έμφαση στους
παράγοντες που συγκροτούν το γενικότερο πλαίσιο διαβίωσης όπως σε παράγοντες
που χαρακτηρίζουν το δομημένο περιβάλλον, τον εξοπλισμό, τον τρόπο παροχής
υπηρεσιών, τους θεσμούς κ.α. Όπως υποστηρίζει η Χατζηπέτρου (2014) το δομημένο
περιβάλλον, οι θεσμοί, οι Νόμοι, οι κανονισμοί και οι συμπεριφορές, με έμμεσο ή
άμεσο τρόπο, δημιουργούν φραγμούς που εμποδίζουν τα ΑμεΑ να λειτουργήσουν
ισότιμα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Επομένως, η άποψη των
ερωτώμενων συγκλίνει με τη βασική ιδέα του κοινωνικού μοντέλου που έγκειται στο
ότι στο βαθμό που το περιβάλλον παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις (υποδομές,
εξοπλισμός, υπηρεσίες κ.α.) αίρονται τα εμπόδια που παρέχονται από τις ατομικές
δυσλειτουργίες. Όταν δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο το περιβάλλον, περιορίζει
τα ΑμεΑ σε όλους τους τομείς (εργασία- εκπαίδευση, προσβασιμότητα κτλ) και η
αναπηρία

αντιμετωπίζεται

σαν

ένα

«πρόβλημα».

Το

ατομικό

πρόβλημα

αντιμετωπίζεται ή μετριάζεται με την κατάλληλη κατασκευή του χώρου, τη χρήση
εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών. Οι ράμπες, η γραφή Braille, τα ηχητικά
συστήματα, οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας και οι υποδομές, ο εξοπλισμός, τα
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τεχνολογικά μέσα και οι υπηρεσίες αντισταθμίζουν και εξισορροπούν το πρόβλημα
των κινητικά ανάπηρων, των ατόμων με τύφλωση, κώφωση και των ατόμων που
ανήκουν σε άλλες κατηγορίες.
Σχετικά με την αυτοεξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στην ερώτηση «πιστεύετε ότι τα
άτομα με αναπηρία μπορούν να εξυπηρετηθούν ή εξαρτώνται πάντα από τους
άλλους» και οι έντεκα (11) ερωτώμενοι συμφώνησαν εν μέρει με αυτήν την άποψη,
καθώς ισχυρίστηκαν ότι μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν εξαρτώνται πάντα
από τους άλλους, ανάλογα βέβαια με το είδος της αναπηρίας τους. Παρόμοια
αποτελέσματα προέκυψαν από την έρευνα που διεξήχθη από την Τριδήμα (2007)
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω 119 ερωτηματολογίων, σχετικά με την αντίληψη
που θέλει τα ΑμεΑ «να εξαρτώνται και να χρειάζονται τη βοήθεια των άλλων» το
63% των ερωτώμενων απάντησε ότι «Εν μέρει συμφωνεί» με αυτή την άποψη, το
30,1% ότι «Διαφωνεί» και μόλις το 6,9% «Συμφωνεί».
Η άποψη ότι τα άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν αλλά η δυνατότητα αυτή
εξαρτάται από το είδος και τη μορφή της αναπηρίας τους, προκύπτει από την
κοινωνιοψυχολογική ταυτότητα των υποκειμένων (των ερωτώμενων) όπως την
κοινωνική τους τάξη, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο κτλ. και από το αξιολογικό
σύστημα κάθε κοινωνίας που η σημαντικότερη λειτουργία είναι η ανακάλυψη, η
κατανόηση και η οργάνωση του περιβάλλοντος (Μαντόγλου & Παπαστάμου, 1995).
Επίσης, άλλη μια παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κοταρρίδη
(2005) για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ερευνών, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
καθώς προκύπτει ότι πολλές οικογένειες αναγκάζονται να φέρουν σχεδόν εξ
ολοκλήρου το βάρος της φροντίδας των παιδιών με αναπηρία εξαιτίας α) της
έλλειψης οργανωμένων κατάλληλων υποδομών, β) της έλλειψης πρόσβασης, γ) της
έλλειψης προ-επαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, στο ερώτημα που αφορά την επάρκεια των δομών
Ειδικής Αγωγής έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των παιδιών ένας (1) από
τους ερωτώμενους απάντησε ότι καλύπτονται οι ανάγκες σε αρκετά μεγάλο βαθμό, οι
δυο (2) δε μπορούσαν να τοποθετηθούν διότι λόγω του επαγγέλματος τους δεν
γνώριζαν πλήρως τη λειτουργία του θεσμού της Ειδικής Αγωγής και οι περισσότεροι
ερωτώμενοι (8) απάντησαν ότι οι δομές που ισχύουν σήμερα, δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στις ανάγκες των μαθητών, είτε λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης για τη
βελτίωση των υποδομών, είτε λόγω της υποστελέχωσης των δομών από περισσότερο
μόνιμο προσωπικό, είτε λόγω της αδιαφορίας του κρατικού μηχανισμού για τη
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βελτίωση και την καλύτερη λειτουργία του θεσμού Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα.
Ενδιαφέρουσα στο σημείο αυτό είναι η άποψη των Λαμπροπούλου & Παντελιάδου
(2016) οι οποίες τονίζουν ότι απουσιάζουν από τη νομοθεσία 2817/2000 οι
μακροπρόθεσμοι στόχοι και η έλλειψη στρατηγικής για την εξέλιξη της Ειδικής
Αγωγής και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των ερωτώμενων για την ένταξη των
ατόμων/μαθητών με αναπηρία στα Γενικά Σχολεία. Και οι έντεκα (11) ερωτώμενοι
απάντησαν ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο ενός Γενικού
Σχολείου, συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των παιδιών καθώς αλληλεπιδρούν και
συναναστρέφονται με τα υπόλοιπα παιδιά. Η συνύπαρξή τους αυτή, συντελεί και
στην κοινωνική τους αποδοχή αλλά το αρνητικό σημείο εντοπίζεται στην
υποστελέχωση των γενικών σχολείων από εξειδικευμένο προσωπικό Ειδικής Αγωγής.
Ακόμα, η θετική εξέλιξη στις εκπαιδευτικές δομές, εντοπίζεται στην αποδοχή, στον
σεβασμό και στην κατανόηση της διαφορετικότητας. Όσον αφορά την εκπαίδευση
που πρέπει να έχουν όσοι εργάζονται στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής, οι ερωτώμενοι
απάντησαν ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν τελειώσει την ανώτατη εκπαίδευση,
να

έχουν

παρακολουθήσει

διάφορα

επιμορφωτικά

σεμινάρια

εξειδίκευσης,

μεταπτυχιακά προγράμματα Ειδικής Αγωγής καθώς επίσης και βιωματικές δράσεις
και παρατήρηση έτσι ώστε να επιτευχθεί και η ενσυναίσθηση.
Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από την έρευνα της Βαστάκη (2011) όπου
δημοσιεύθηκε στο Διεθνές Συνέδριο του πανεπιστημίου Αιγαίου και αποδείχθηκε ότι
με τη σχολική ενσωμάτωση προκύπτουν καλύτερες επιδόσεις στα παιδιά με ειδικές
ανάγκες, α) στη γλωσσική ανάπτυξη, β) στην κοινωνική προσαρμογή, γ) στη
συναισθηματική σταθερότητα και δ) στην ακαδημαϊκή μάθηση.
Επιπλέον, σχετικά με τον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης των ΑμεΑ, οι
ερωτώμενοι ανέφεραν ότι υπάρχει γενικότερη δυσκολία ένταξης στην αγορά
εργασίας, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει στην Ελλάδα.
Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρία, μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αρκεί
να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και αρκεί να λάβουν την κατάλληλη
εκπαίδευση. Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως, όπως ανέφεραν οι τέσσερις (4) από τους
ερωτώμενους, έγκειται στην έλλειψη κρατικής μέριμνας για την ένταξη των ατόμων
αυτών στην εργασία. Παράλληλα, παρατηρείται ότι και στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει
ένας δισταγμός των ιδιωτών αναφορικά με την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία
διότι δεν γνωρίζουν την απόδοσή τους. Έπειτα, τόνισαν ότι τα ΑμεΑ, πρέπει να
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εργάζονται σε χώρους που είναι κατάλληλοι γι’ αυτά τα άτομα. Οι περισσότεροι
υποστήριξαν ότι για τους τυφλούς, είναι κατάλληλο το επάγγελμα του τηλεφωνητή.
Η πιο πρόσφατη έρευνα σχετική με το θέμα αυτό είναι η έρευνα του Γιαννίτσα
και συνεργατών (2000α), η οποία έγινε σε πληθυσμό μαθητών γυμνασίου και
λυκείου, στην οποία το επάγγελμα του τηλεφωνητή εμφανίζεται ως το πλέον εφικτό
για τα άτομα με προβλήματα όρασης, σύμφωνα με την άποψη των συμμετεχόντων
στην έρευνα. Εφικτά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται επίσης τα καλλιτεχνικά, τα
αθλητικά και τα τεχνικά (Αναφέρεται στο Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008 ).
Παράλληλα, ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων στα ζητήματα απασχόλησης των
ΑμεΑ, αποτέλεσε θέμα υπό διερεύνηση, καθώς οι περισσότεροι ερωτώμενοι τόνισαν
ότι ο ενεργός ρόλος μιας τοπικής οργάνωσης φαίνεται μέσα από τις δράσεις και
προέκυψε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία στο Ν.
Φλώρινας, προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα όλων όσων τα στερούνται.
Επίσης, οι υπόλοιπες τοπικές οργανώσεις (ΟΑΕΔ, Δήμος κτλ.) επισημαίνουν την
κρατική δυσλειτουργία και την έλλειψη χρηματικών πόρων για περαιτέρω ενέργειες
που αφορούν την προσβασιμότητα και την εξασφάλιση καλύτερη ζωής των ΑμεΑ.
Όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης, οι περισσότεροι ερωτώμενοι, εστίασαν
στον ρόλο του ΟΑΕΔ ο οποίος χαράσσει ενεργή πολιτική με διάφορα επιδοτούμενα
προγράμματα απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία και μη.
Επίσης, εστιάζοντας στην επάρκεια κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο της
Φλώρινας για τα άτομα με αναπηρία, οι έξι (6) από τους έντεκα (11) ερωτώμενους,
απάντησαν ότι είναι ανεπαρκής η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τονίζοντας ότι
υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων κοινωνικών επιστημόνων σε θέματα αναπηρίας, στις
υπηρεσίες της πόλεις όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ. Επιπλέον, τόνισαν
ότι υπάρχει έλλειψη υποδομών κι αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει οικονομική
ανεπάρκεια. Ωστόσο, στον τομέα της πρόνοιας τονίστηκε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες
που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα τα προνοιακά
επιδόματα, είναι αρκετά ικανοποιητικά, πολλές φορές όμως δεν καλύπτουν τις
πραγματικές ανάγκες των ατόμων με διάφορες παθήσεις.
Από την άλλη, πρέπει να σημειωθεί η συμμετοχή των ερωτώμενων στις τοπικές
δράσεις είτε εκπαιδευτικές, είτε ψυχαγωγικές είτε κοινωνικές. Οι πέντε (5) από τους
έντεκα (11) ερωτώμενους, απάντησαν ότι συμμετέχουν έμπρακτα σε τοπικές δράσεις
ενώ οι υπόλοιποι (6) ισχυρίστηκαν ότι δε συμμετέχουν στις τοπικές δράσεις της
Φλώρινας αλλά παρακολουθούν διάφορα συνέδρια και ημερίδες που αφορούν την
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αναπηρία έτσι ώστε να βελτιωθούν στη δουλειά τους. Στο σημείο αυτό, τονίζεται το
ενδιαφέρον των εργαζομένων για επιμόρφωση σε θέματα αναπηρίας έτσι ώστε να
μπορούν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν καλύτερα στο επάγγελμα τους. Αυτό
αποδεικνύει ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών που ενδιαφέρεται πραγματικά για τον
συνάνθρωπό και το ζήτημα της αναπηρίας αντιμετωπίζεται πιο μεθοδευμένα και
αποτελεσματικά. Στο σημείο αυτό, αξιοσημείωτη είναι η αμφίδρομη ενημέρωση
όλων των τοπικών οργανώσεων για τις δράσεις που οργανώνονται, καθώς όλοι οι
εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι ενημερώνονται είτε από τον ηλεκτρονικό τύπο, είτε από
αφίσες για τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν και αφορούν τα άτομα με
αναπηρία και τα δικαιώματά τους. Όπως επίσης ισχυρίστηκαν, οι δράσεις δεν
υλοποιούνται τακτικά αλλά συντρέχουν αντικειμενικές δυσκολίες όπως η μετακίνηση
των ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, οι ακατάλληλες υλικοτεχνικές,
κτιριακές και οδικές υποδομές δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση και
εγκατάσταση των ΑμεΑ, σε ένα χώρο.
Αναφορικά με τη συμμετοχή των ΑμεΑ σε συζητήσεις που αφορούν τα
προβλήματα της πόλης, οι πέντε (5) από τους

έντεκα (11) ερωτώμενους

επιδοκίμασαν τον ενεργό ρόλο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Φλώρινας, για
την υπέρμετρη προσπάθεια που καταβάλουν προκειμένου να ενταχθούν τα ΑμεΑ
στην κοινωνία και να αντιμετωπιστούν ισότιμα διασφαλίζοντας έναν αξιοπρεπή
τρόπο ζωής.
Περνώντας στο κομμάτι της προσβασιμότητας, έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψη
προσβασιμότητας (στο φυσικό ή ηλεκτρονικό περιβάλλον) επηρεάζει όλες τις πτυχές
της καθημερινής ζωής. Στα άτομα με αναπηρία, κινητική, οπτική κτλ. η ύπαρξη
εμποδίων (αρχιτεκτονικών και ψηφιακών) επηρεάζει και καθορίζει την ποιότητα ζωής
τους. Αυτό συμβαίνει διότι καθιστά τα ΑμεΑ αποκλεισμένα, εξαρτημένα και
αποκομμένα από μια σειρά δραστηριοτήτων και ρόλων (πολίτη, εργαζομένου,
φοιτητή κτλ). Έχει τονιστεί όμως ότι η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών μιας
κοινωνίας στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα
όλων (Τριδήμα, 2007).
Παρόμοια αποτελέσματα απορρέουν από την έρευνα των Γεωργιάδη &
Περδικούρη (2011) που υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη μέθοδο
του ερωτηματολόγιο και περιελάμβανε 110 άτομα τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στους
καταλόγους παραπληγικών/Παράρτημα Ν. Κορινθίας και Σπάρτης. Ένα από τα
κυριότερα προβλήματα που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας,
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ήταν το ζήτημα της αρχιτεκτονικής δόμησης των πόλεων στις οποίες ζούσαν
(Κόρινθος, Σπάρτη). Αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην πρόσβαση σε δημόσιες
υπηρεσίες. Επίσης η οικονομική κατάσταση δεν είναι πολύ καλή καθώς οι
περισσότεροι λαμβάνουν επίδομα προνοιακού τύπου από το κράτος (76%) και
βολεύονται, με αποτέλεσμα η διάθεσή τους για διάθεση εργασίας να μην είναι η
αναμενόμενη.
Επιπρόσθετα, σε πρόσφατη έρευνα της Τζαναβάρα (2013), διερευνήθηκε η
προσβασιμότητα σε 230 μουσεία της χώρας και διαπιστώθηκε ότι από τα μουσεία που
μελετήθηκαν, τα περισσότερα από τα μισά (σε ποσοστό 60%) αποκλείουν τα άτομα
με αναπηρίες και τα εμποδιζόμενα άτομα από την πρόσβαση και την περιήγησή τους
στους χώρους τους λόγω της ανυπαρξίας ράμπας εισόδου. Επίσης, σε ποσοστό 3,90%
επί του συνόλου, είχαν τοποθετηθεί αναβατόρια και επιπλέον μόνο το 26,62% των
μουσείων διέθετε οπτικοακουστικά συστήματα για μια διαδραστική επίσκεψη στο
χώρο χωρίς όμως αυτά να είναι εξειδικευμένα συστήματα με τις απαιτούμενες
προδιαγραφές για τις ανάγκες των ατόμων με βαρηκοϊα, κώφωση, ελαφριά τύφλωση
ή τύφλωση. Τέλος, το 79,92% των μουσείων, στερείται προδιαγραφών για την υγιεινή
των ΑμεΑ (WC).
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν, οι προτάσεις που έθεσαν οι ερωτώμενοι
για τις αλλαγές που θα ήθελαν να κάνουν στον χώρο εργασίας τους. Οι περισσότεροι
τόνισαν ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για να προβούν σε αλλαγές ωστόσο,
επιζητούν την αλλαγή κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό.
Πρωτύτερα αναφέρθηκε η περίπτωση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Δήμου Φλώρινας, όπου έχει προταθεί η
μετεστέγασή του. Επίσης, αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στο κτίριο της Κοινωνικής
Πρόνοιας με την τοποθέτηση τουλάχιστον μιας εξωτερικής ράμπας εισόδου, όπως
επίσης η ίδια ενέργεια πρέπει να γίνει και στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες, δεδομένα προκύπτουν και από την
έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την προσβασιμότητα που αφορούν το σύνολο των
κατηγοριών των αναπήρων σε φορείς και υπηρεσίες της Περιφέρειας της Θεσσαλίας
όπου καταγράφηκε ότι το 45,7% (δηλ. σύνολο 16) των υπηρεσιών και φορέων
υποστηρίζουν ότι οι εγκαταστάσεις των υπηρεσιών και των φορέων τους βρίσκονται
κοντά σε προσβάσιμη στάση λεωφορείου, τρένου κτλ., επίσης το 71,4% (δηλ. σύνολο
25) υποστήριξε ότι υπάρχει στάση στάθμευσης «την οποία όμως οι πολίτες δε
σέβονται). Ακόμα, το μεγαλύτερο ποσοστό 82,9% (δηλ. σύνολο 29) υποστήριξε ότι οι
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υπηρεσίες και οι φορείς τους διαθέτουν προσβάσιμο προθάλαμο και είσοδο και τέλος
το 20,0% (δηλ. σύνολο 7), απάντησαν ότι η υπηρεσία και ο φορέας τους διαθέτει
μηχανήματα υποστηρικτικής τεχνολογίας (χρήση ειδικών τεχνολογικών βοηθημάτων,
για παράδειγμα χρήση ειδικού mousepad, διακοπτών κτλ). Από την έρευνα αυτή,
προκύπτει ότι το οι υπηρεσίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν περιορίζουν τα άτομα
με αναπηρία να εισέλθουν στο εσωτερικό των κτιρίων, καθώς το υποστηρικτικό
περιβάλλον είναι κατάλληλα δομημένο έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η
προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικές και κάθε είδους δυσκολίες (Τριδήμα,
2007).
Παρόμοια αποτελέσματα απορρέουν και από μια προγενέστερη έρευνα της
Νικολαϊδου (1993) για την προσβασιμότητα για το σύνολο των κατηγοριών των
ΑμεΑ στους δημόσιους κοινόχρηστους φυσικούς χώρους (διοικητικές υπηρεσίες,
νοσοκομεία, χώρους ψυχαγωγίας, πολιτιστικά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις,
εκπαιδευτήρια, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) της Αθήνας, κατέληξε ότι υπήρχε μια
σαφής υπεροχή στο βαθμό προσπελασιμότητας των νοσοκομείων έναντι των
δημόσιων υπηρεσιών όπου η πρόσβαση κρίθηκε «πολύ καλή» με ποσοστό 42% ενώ ο
βαθμός προσπελασιμότητας ενός δημοσίου κτιρίου στον Αθηναϊκό αστικό χώρο
βρισκόταν στα δύο άκρα της κλίμακας, (πολύ καλή/καλή, κακή/ πολύ κακή), γεγονός
που αποδεικνύει την προχειρότητα των κατασκευών (Τριδήμα, 2007).
Τέλος, το ζήτημα της υγείας και της πρόνοιας για τα ΑμεΑ, παραμένει κρίσιμο.
Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι τα αναπηρικά επιδόματα εν όψει οικονομικής
κρίσης έχουν μειωθεί και αυτό δυσχεραίνει τη ζωή των ατόμων με αναπηρία (9 στους
11 απάντησαν θετικά στο ερώτημα αυτό). Σημείωσαν επίσης, ότι εξαιτίας αυτής της
μείωσης, οι εργαζόμενοι ορισμένες φορές βοηθούν οικονομικά τα άτομα που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη και υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η εξασφάλιση των επιδομάτων και η εξασφάλιση
πρόσβασης στις υπηρεσίες ΑμεΑ και να ενισχυθεί η πολιτική ενασχόλησης με τα
ΑμεΑ.
Στη χώρα μας επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες που
καταδεικνύουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού, παρατηρούνται
στα άτομα με χρόνια προβλήματα υγεία και αναπηρία. Η Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος, πραγματοποίησε το 2002 στο πλαίσιο μιας συνεχούς έρευνας εργατικού
δυναμικού, μια έρευνα για τα άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρία. Οι
συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 77.451 άτομα τα οποία ήταν μέλη των 30.057
198

νοικοκυριών της έρευνας για το εργατικό δυναμικό. Από την έρευνα προέκυψε ότι το
19% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία.
επίσης, πάνω από το 50% του πληθυσμού που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας ή
αναπηρία είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Ακόμα, το 8,9% των ΑμεΑ και με
προβλήματα υγείας παραμένει άνεργο, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του γενικού
πληθυσμού (9,6%). Επιπλέον, το 84% των ΑμεΑ και με προβλήματα υγείας είναι
οικονομικά ανενεργά, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από αυτό του γενικού
πληθυσμού της χώρας (58%). Έπειτα, τα προβλήματα των ατόμων αυτών µε τη
μεγαλύτερη συχνότητα είναι οι δυσλειτουργίες της καρδιάς, η υπέρταση και τα
κυκλοφορικά νοσήματα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε επίσης ότι
περίπου το 50% των ατόμων αυτών αντιμετωπίζουν προβλήματα στο εργασιακό τους
περιβάλλον. Ακόμα, το 40% των ατόμων υποστηρίζει ότι εξαιτίας των ανεπαρκών
επιδομάτων, της ανεργίας και της ανεπάρκειας κοινωνικών υπηρεσιών υφίσταται
αποκλεισμό από την κοινωνία και την εργασία. Σύμφωνα µε τα ΑμεΑ και με
προβλήματα υγείας η σημαντικότερη βοήθεια που μπορεί να τους παρασχεθεί στο
χώρο εργασίας είναι η υποστήριξη και η κατανόηση από τους προϊσταµένους και
τους συναδέλφους106.

2.1.1. Περιορισμοί της Έρευνας
Το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν περιορισμένο αλλά αυτό σε καμία
περίπτωση δε σημαίνει ότι δεν επωφεληθήκαμε από τα άτομα-συμμετέχοντες και δεν
καταγράφηκαν μεθοδικά οι απαντήσεις τους. Οι δυσκολίες για τη δημιουργία των
συμμετεχόντων, προέκυψε από την ίδια τη θεματική της έρευνας που μέσω του
ερωτηματολογίου απέβλεπε να διερευνήσεις απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές ατόμων
που βίωναν την αναπηρία ή είχαν σχέση με αυτό το θέμα. Η ελληνική κοινωνία, έχει
συνδέσει την αναπηρία με το ιατρικό μοντέλο και είναι δύσκολο να απεμπλακεί ώστε
να δημιουργήσει ένα θεωρητικό πρότυπο που να αντιμετωπίζει ισότιμα τα άτομα ως
πολίτες. Πριν από την οργάνωση των έντεκα συμμετεχόντων, είχαν προηγηθεί
διερευνητικές συνεντεύξεις οι οποίες δεν απέδωσαν, διότι τα άτομα ήταν απρόθυμα
να δώσουν απαντήσεις. Το γεγονός ότι ως ερευνήτρια είμαι κάτοικος της περιοχής
106

Άτομα με αναπηρίες: Κύρια ευρήματα της Έρευνας του 2002 και Ενδεικτική Καταγραφή μέτρων
πολιτικής
για
ΑμεΑ.
(2002).
Ανακτήθηκε
26,
Ιανουαρίου,
2017
από
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/gr_disab_gr.pdf.
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λειτούργησε ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά. Θετικά διότι γνώριζα τις δομές και τα
άτομα, αρνητικά διότι δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν την ιδιότητα της ερευνήτριας
από την ιδιότητα της κατοίκου ή της φίλης, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η
έρευνα στους «γνωστούς», καθώς αντιμετώπιζα την άρνησή τους να εκτυλίξουν
συμβάντα και προσωπικές απόψεις. Σε κάθε περίπτωση για μένα την ίδια είναι μια
ερευνητική εμπειρία, και για την επιστημονική κοινότητα μια έρευνα σε μικροεπίπεδο και μάλιστα μια έρευνα σε επαρχιακή πόλη με όλες τις δυσκολίες που
παρουσιάζει αυτό το εγχείρημα.

2.2. Προτάσεις για μελλοντική παρέμβαση
Από την ερευνητική διαδικασία προέκυψαν ορισμένοι προβληματισμοί οι οποίοι
πρέπει να εξαλειφθούν με τις κατάλληλες ενέργειες. Στο σημείο αυτό, αξιοσημείωτη
είναι η παράθεση ορισμένων προτάσεων για την βελτίωση και την καλύτερη
λειτουργία των δομών και των φορέων στο Δήμο Φλώρινας σύμφωνα με τις πολιτικές
που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε δομή.
Αρχικά, πρέπει να υλοποιηθούν παρεμβατικά έργα στα κτίρια, εφόσον ληφθούν
υπόψη όλες οι κατηγορίες των ΑμεΑ που υπάρχουν στην περιοχή (πεζοδρόμια,
ράμπες, εξωτερικοί και εσωτερικοί ανελκυστήρες με τις κατάλληλες διαστάσεις,
ανυψωτικοί μηχανισμοί, ανάγλυφες πινακίδες κτλ). Πρέπει ακόμα, σε κάθε δομή να
υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα επικαιροποιημένα για τρέχοντα προγράμματα σχετικά με
την εκπαίδευση, την εργασία αλλά και την ψυχαγωγία. Παρ’ όλο που οι περισσότεροι
πολίτες είναι χρήστες του διαδικτύου και ενημερώνονται από αυτό για διάφορα
ζητήματα, υπάρχει μια μερίδα πολιτών που δεν έχει η δε γνωρίζει τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έτσι, απαραίτητη κρίνεται η διάθεση ενημερωτικών
εντύπων σε έντυπη μορφή, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για όλους. Επίσης, επιτακτική
είναι η ανάγκη της δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα διασύνδεσης όλων των
υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ΑμεΑ ώστε να υπάρχουν συντονισμένες δράσεις
που θα εκπροσωπούνται οι Σύλλογοι των ΑμεΑ, οι υπηρεσίες, ο Δήμος και οι
εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής όλων των βαθμίδων ώστε να γνωστοποιούνται θέματα
και να επιλύονται ζητήματα.
Απαραίτητη είναι ακόμα, η υλοποίηση επίσημης καταγραφής των ΑμεΑ από το
Δήμο με ετήσιο έλεγχο και επικαιροποίηση του καταλόγου ώστε τα άτομα να
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ενημερώνονται μέσω του Δήμου για τα ζητήματα που τους αφορούν. Επίσης, πρέπει
να αξιολογούνται οι φορείς και τα άτομα που εμπλέκονται με τα ζητήματα των ΑμεΑ
(πχ. Αυτοαξιολόγηση, κριτική ικανότητα κτλ). Σημαντική είναι και η ενοποίηση των
Συλλόγων που θα απευθύνονται στην ίδια της ομάδα των ΑμεΑ.
Επιπλέον, απαραίτητη είναι η γνωστοποίηση ζητημάτων από τους φορείς στους
Συλλόγους και από τους Συλλόγους στα άτομα, με την αρωγή του Δήμου
χρησιμοποιώντας ποικίλους και εύχρηστους τρόπους όπως e-mail, τηλεφωνική
επικοινωνία κτλ. ώστε τα ζητήματα εργασίας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και πρόνοιας
να κοινοποιούνται και να υλοποιούνται
Πολύ σημαντική επίσης, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων σε
τρία επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, α) η εκπαίδευση σε συστήματα επικοινωνίας πχ.
οπτικοακουστικά μέσα και γνώση γραφής braille β) η εκπαίδευση επικοινωνιακών
τεχνικών πχ. νοηματική γλώσσα και γ) η εκπαίδευση σε ζητήματα ψυχολογίας και
ζητημάτων Ειδικής Αγωγής. Απαραίτητη ακόμα, είναι η στελέχωση των δομών
αυτών από κοινωνικούς επιστήμονες όπως κοινωνιολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές δυσκολίες όπως τον κοινωνικό αποκλεισμό, και τον
ρατσισμό προς τα ΑμεΑ. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η συμβολή των
κοινωνιολόγων, διότι μπορούν να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές πρακτικές με τα
άτομα με αναπηρία αλλά με άλλους φορείς, οργανώνοντας προγράμματα
συμβουλευτικής και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Τέλος, απαραίτητη είναι η δημιουργία Ειδικών Γυμνασίων και Ειδικών Λυκείων
στην πόλη της Φλώρινας, καθώς και η βελτίωση του οδικού οδοστρώματος και των
πεζοδρομίων για τα άτομα με κινητική αναπηρία ή προβλήματα όρασης. Είναι πολύ
σημαντικό, οι σκάφες στις διαβάσεις να βρίσκονται ακριβώς απέναντι η μία από την
άλλη και η κατασκευή τους να συνοδεύεται από εξοπλισμό δηλαδή, φωτεινούς
σηματοδότες με ηχητική σήμανση για τη διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα
όρασης. Δεδομένου ότι υπάρχουν λιγοστοί φωτεινοί σηματοδότες στην πόλη, είναι
δυνατή η εγκατάσταση ηχητικής σήμανσης στους σηματοδότες για τους πεζούς.
Ακόμα, για τα άτομα με προβλήματα ακοής, απαραίτητη είναι η τοποθέτηση και η
χρήση ειδικών tablet που θα είναι τοποθετημένα στον τοίχο κάθε δημόσια υπηρεσίας
και να τοποθετηθούν κειμενοτηλεφωνητές, όπου σε ένα διάλογο μεταξύ πολίτη και
υπαλλήλου, ο πολίτης με προβλήματα ακοής θα μπορεί να διαβάσει την απάντηση
του υπαλλήλου.
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Για να μην παραμένουν ανενεργές οι παραπάνω προτάσεις, απαιτείται η πολιτεία
να θεσμοθετήσει θέσεις επιστημόνων με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι
θα είναι υποστηρικτές των ΑμεΑ και θα φροντίζουν για όλα τα παραπάνω. Βασική
πηγή όμως, για την υλοποίηση των στόχων και των ενεργειών για τη βελτίωση του
θεσμού της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, είναι οι οικονομικοί πόροι κι ένα
χρονοδιάγραμμα όπου θα αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον χρονικό
προγραμματισμό υλοποίησης των εργασιών. Ωστόσο, με τον κατάλληλο σχεδιασμό,
οι απαιτήσεις για χρηματοδότηση είναι δυνατόν να περιοριστούν και ειδικότερα σε
περίοδο κρίσης, την οποία διανύουμε μέχρι σήμερα στη χώρα μας.

2.3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στον ελληνικό χώρο δεν εντοπίστηκαν μελέτες σχετικές με το θέμα μας και η σχετική
βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό οδηγεί σε ερευνητικό κενό που καθιστά
δύσκολη τη σύγκριση και επικύρωση των ερευνητικών ευρημάτων. Επίσης, στα
στενά χρονικά όρια της διεξαγωγής συγγραφής και παρουσίασης αυτής της
μεταπτυχιακής εργασίας, δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί το υπό έρευνα θέμα σε
πλήρη έκταση και να αναλυθούν τα δεδομένα στο βάθος που πρέπει. Επιπλέον, στην
ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι αναδείχθηκαν
περισσότερο κάποιες όψεις-πτυχές που πιθανόν να στηρίζουν τις πεποιθήσεις του
ερευνητή. Μια πληρέστερη σε βάθος έρευνα θα απαιτούσε συνδυασμό και άλλων
τεχνικών πέραν της συνέντευξης.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις πολιτικές που
εφαρμόζονται για τα ΑμεΑ στις δομές/φορείς του Δήμου Φλώρινας από τη διοίκηση
των εκπαιδευτικών και κοινωνικών μονάδων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την
ποιοτική μέθοδο και το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη ή ημι-κατευθυνόμενη συνέντευξη, στην οποία οι συμμετέχοντες της
συνέντευξης είχαν αρκετή πρωτοβουλία για στη διατύπωση των απαντήσεων τους.
Κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων εκ των οποίων οι τρεις (3) διενεργήθηκαν
τηλεφωνικά, και οι έντεκα (11) ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σύμφωνα με
τις δικές τους πεποιθήσεις και αντιλήψεις. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα κάποια
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γεγονότα να ερμηνεύονται με υποκειμενικότητα, αποτρέποντας έτσι τη δυναμική της
αντικειμενικότητας που πρέπει να διακατέχει κάθε έρευνα. Η υποκειμενική όμως
αντίληψη των ατόμων, προέρχεται από τα διαφορετικά βιώματα του καθενός τα οποία
όπως είναι φανερό, ποικίλουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση και προσωπικότητα.
Επιπλέον, είναι πιθανό οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ερωτώμενων, να
επηρεάζονται και να διαμορφώνονται ανάλογα με την παρουσία του ερευνητή και
μπορεί οι απαντήσεις να οδηγήσουν σε ανακρίβειες. Πολλές φορές ακόμα, οι
ερωτώμενοι, λόγω του φόρτου εργασίας τους, όταν οι έρευνα πραγματώνεται στο
χώρο εργασίας τους, μπορεί να μην έχουν τη διάθεση να απαντήσουν με αποτέλεσμα
οι απαντήσεις να μην είναι ακριβείς. Επίσης, στην έρευνα αυτή, υπήρχαν περιπτώσεις
που οι ερωτώμενοι δεν μπορούσαν να απαντήσουν με ακρίβεια σε ερώτηση που δεν
αντιστοιχούσε ή δεν αφορούσε τη δομή όπου εργάζονταν διότι δε γνώριζαν επαρκώς
τη λειτουργία άλλων δομών και απαντούσαν σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες για
το δικό τους χώρο εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαντήσεις τους ήταν
ελλιπείς. Έτσι σεβαστήκαμε τις επιθυμίες τους και προχωρήσαμε σε επόμενες
ερωτήσεις. Αξιοποιώντας τις απαντήσεις των ερωτώμενων φαίνεται να έχει ανοίξει
ένας διάλογος για τα θέματα των ΑμεΑ.
Ο συνδυασμός γνώσεων πληροφορίας και νομοθετικών ρυθμίσεων εκτιμάται ότι
έχει αποδώσει παρ’ όλα τα κενά που υπάρχουν στις λειτουργικές δομές που
απευθύνονται σε ΑμεΑ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογική δράση των ομάδων
πίεσης που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ ως πολίτες. Στην αρχή της έρευνας περιμέναμε
ότι τα ΑμεΑ και οι φορείς δεν θα είναι ιδιαίτερα ενημερωμένα για τη νομοθεσία και
την εξέλιξη της πολιτικής. Φαίνεται όμως, επικοινωνιακά δίκτυα να διαμορφώνονται,
να επικοινωνούν απόψεις και να διευρύνεται το ενδιαφέρον για την επίλυση
ζητημάτων σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτήσεις Συνέντευξης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥ
1. ΦΥΛΟ

ΗΛΙΚΙΑ

2. Ποια είναι η ειδικότητά σας;
3. Ποιες είναι οι σπουδές σας;
4. Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε;

Α. Γενικές ερωτήσεις για την αναπηρία
5. Η αναπηρία κατά τη γνώμη σας, ισοδυναμεί με ανικανότητα, με ασθένεια, με
πρόβλημα ή με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και γιατί;
6. Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή
εξαρτώνται πάντα από άλλους;
7. Αναφέρετε μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη εμπειρία που βιώσατε και σας
έδωσε το έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό για τα άτομα με αναπηρία

Β. Αναπηρία και Εκπαίδευση
8. Οι τύποι/δομές των σχολείων Ειδικής Αγωγής που ισχύουν σήμερα,
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των παιδιών με Ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή αναπηρία;
9. Θεωρείτε πως η ένταξη των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στα Γενικά Σχολεία, συμβάλλει στην κοινωνική τους ένταξη; Αν ναι,
σε ποιο βαθμό (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ)
10. Ποιες προτάσεις θα μπορούσατε να κάνετε για την βελτίωση και την
καλύτερη λειτουργία Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα;
11. Ποια εκπαίδευση πιστεύετε ότι πρέπει να έχουν τα άτομα που ασχολούνται με
τα ΑμέΑ
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Γ. Αναπηρία και Εργασία-Απασχόληση
12. Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία, μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην
αγορά εργασίας; Ναι-Όχι και γιατί;
13. Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με μειωμένες δυνατότητες
στο χώρο εργασίας; Ναι –Όχι και γιατί;
14. Οι τοπικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία (ΟΑΕΔ, Σύλλογοι, Δήμος
κτλ), έχουν αναπτύξει ενεργό ρόλο σε ζητήματα απασχόλησης των ΑμεΑ και
με ποιον τρόπο;

Δ. Τοπικές Κοινωνικές Δράσεις
15. Είναι επαρκής η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία
στο Δήμο Φλώρινας; Ναι- Όχι και γιατί;
16. Συμμετέχετε σε τοπικές δράσεις που έχουν σχέση με θέματα που αφορούν τα
άτομα με αναπηρία;
17. Μαθαίνετε στον φορέα-υπηρεσία σας τις δράσεις που οργανώνουν οι άλλες
δομές; (e-mail, ενημερωτικά φυλλάδια, κτλ.).
18. Πραγματώνεται η συμμετοχή των ΑμεΑ στις συζητήσεις που γίνονται για τις
ανάγκες και τα προβλήματα της πόλης; (πχ ανταλλαγή απόψεων και ιδεών
που διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα ζωής).

Ε. Αναπηρία και προσβασιμότητα
19. Διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με Αναπηρία (κινητική,
προβλήματα όρασης, ακοής, αντίληψης) στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές
δομές/υπηρεσίες στο Δήμο Φλώρινας; Αν όχι, ποιες ενέργειες πρέπει να
γίνουν ώστε να γίνει δυνατή η προσβασιμότητα;
20. Τι αλλαγές θα κάνατε στο χώρο που εργάζεστε, έτσι ώστε να γίνει πιο
προσβάσιμος για τα ΑμεΑ;
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ΣΤ. Υγεία και Πρόνοια και αναπηρία
21. Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα αναπηρικά επιδόματα έχουν μειωθεί. Σας
απασχολεί αυτό;
22. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ποιες πολιτικές πιστεύετε ότι πρέπει να
εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας για τα ΑμεΑ;
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών –Μαθητριών
Φλώρινα
4/3/2016
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης
Αριθ.
Πρωτ. 1
(ΕΕΕΕΚ) Φλώρινας
Προς
Δ/ντρια
ΕΕΕΕΚ
Φλώρινας
κ.
Τραιανοπούλου Μαρία
ΘΕΜΑ: Ίδρυση και Λειτουργία Σχολικού Συνεταιρισμού στο ΕΕΕΕΚ
Φλώρινας.
Σχετ. Με την ΥΑ αρ. Δ3/15717 (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016) «Επέκταση του
θεσμού του
Σχολικού Συνεταιρισμού και στις ΣΜΕΑΕ Β/Θμιας Εκπ/σης…»
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι επιθυμούμε την ίδρυση και
λειτουργία Σχολικού Συνεταιρισμού και στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας στο οποίο και
φοιτούν τα παιδιά μας , για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 με σκοπό την
ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την
ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, και την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της
προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών. αφού αυτή δεν είναι δυνατή να
πραγματοποιηθεί σε άλλα ευρύτερα πλαίσια.
Το ΕΕΕΕΚ Φλώρινας, ως διαβαθμισμένη σχολική μονάδα στη δευτεροβάθμια
εκπ/ση χορηγεί στους-στις αποφοίτους μαθητές-τριες με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές
ανάγκες πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα.(Ν. 4186/2013, ΦΕΚ
193/Α/17-9-2013) Η όλη εκπ/ση τους ολοκληρώνετε με την προβλεπόμενη πρακτική
τους άσκηση της ΣΤ τάξης η οποία και λειτουργεί ως τάξη τεχνικής επαγγελματικής
εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωση
τους στον εργασιακό χώρο με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην προστατευόμενη
ή την ελεύθερη αγορά εργασίας.
Το κλειδί της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών είναι η εκπ/ση. Έτσι
λοιπόν και η ολοκληρωμένη εκπ/ση-προεπαγ/κή κατάρτιση των ΑμεΑ με στόχο την
κοινωνική τους ένταξη είναι βασική επιταγή τόσο του Ελληνικού Συντάγματος το
οποίο κάνει αναφορά στην ισότιμη εκπ/ση τους ως δικαίωμα, όσο και της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ που υιοθέτησε και
η χώρα μας με τον Νόμο Ν. 4074/2012 και αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό
διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Με εκτίμηση για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας
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Σιδηροπούλου Αγνή

Ιγνατίου Βασίλειος

Κοιν. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής 14ης Περ. Δυτ. Μακεδονίας, ΚΕΔΥΥ Φλώρινας, Δ/ντή
Β/Θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, Δήμαρχος Φλώρινας, ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
ΠΟΑμεΑ ΔΜ.,

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών –Μαθητριών
Φλώρινα 18/3/2016
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης
Πρωτ 3 (ΕΕΕΕΚ) Φλώρινας

Δ/τρια

ΕΕΕΕΚ

Προς
Φλώρινας

Αριθ.

κ.

Μ.

Τραιανοπούλου
ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε έγγραφό σας -Μετεγκατάσταση της ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ
Φλώρινας».
Σχετ. Με το υπαρ. Α.Π. 1708/11-3-16 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Φλώρινας.
Αξιότιμη Δ/τρια του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας κ. Μ. Τραιανοπούλου.
Κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης μας από μέρους σας, και έπειτα από ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και απόφαση Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών –τριών του ΕΕΕΕΕΚ που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 στον χώρο του ΕΕΕΕΚ, σας
ενημερώνουμε ότι αποδεχόμαστε την μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ στο κτίριο
ΔΗΜΗΤΡΑ του Δήμου Φλώρινας του οποίου παραχωρήθηκε η χρήση για τις
ανάγκες τις συγκεκριμένης σχολικής μονάδας με την υπαρ. Απ.464/26808/1-3-2016
ΥΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Είναι γνωστή σε όλους τους αρμόδιους φορείς, η για εννέα συνεχή έτη
λειτουργία του ΕΕΕΕΚ κάτω από δύσκολες συνθήκες (μέσα σε τρεις αίθουσες
διδασκαλίας χωρίς την δυνατότητα ολοκληρωμένης εκπ/κής προσέγγισης με ότι αυτό
αρνητικά συνεπάγετε για τους εκπ/τές και τους μαθητές ,κυρίως
για τους-τις
μαθητές-τριες με βαριές αναπηρίες) στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ
Φλώρινας.
Αυτό που όμως είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν η σχολική ένταξη των παιδιών με
αναπηρία η οποία επιτεύχθηκε μέσα από την καθημερινή αμφίδρομη επαφή που
είχαν με τους μαθητές του ΕΠΑΛ σε διάφορες δραστηριότητες εκπ/κές πολιτιστικές
αθλητικές ψυχαγωγικές κλπ. ( το μοντέλο της συνεκπ/σης). Γιαυτό θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά τον Δ/ντή, τους εκπ/τές και κυρίως τους μαθητές του ΕΠΑΛ
Φλώρινας.
Από την άλλη μεριά η άμεση εξασφάλιση, επαρκή, προσβάσιμου και κατάλληλα
εξοπλισμένου χώρου ήταν αναγκαία έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη
εκπ/ση- κατάρτιση των παιδιών με την λειτουργία όλων των εργαστηρίων αλλά και

214

του υπό σύσταση σχολικού συνεταιρισμού, με στόχο την προετοιμασία για την
ένταξή τους στην προστατευόμενη ή ελεύθερη αγορά εργασίας.
Παρά το ότι μας δυσαρεστεί η απομάκρυνση του συνόλου των παιδιών από το
σχολικό αυτό συγκρότημα, η μετεγκατάσταση του ΕΕΕΕΚ από τη νέα σχολική
χρονιά, είναι αναγκαστικά μονόδρομος λύση. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον, στη
συνεχή επαφή της μονάδας με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα του νομού μας μέσα
από δράσεις και προγράμματα, αποκτώντας έτσι την κοινωνική ένταξή τους.
« Το κλειδί της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών είναι η εκπ/ση.
Έτσι λοιπόν και η ολοκληρωμένη εκπ/ση- κατάρτιση των ΑμεΑ με στόχο την
κοινωνική τους ένταξη είναι βασική επιταγή τόσο του Ελληνικού
Συντάγματος το οποίο κάνει αναφορά στην ισότιμη εκπ/ση τους ως
δικαίωμα, όσο και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία του ΟΗΕ καθώς και το προαιρετικό της Πρωτόκολλο που
υιοθέτησε και η χώρα μας με τον Νόμο Ν. 4074/2012 και αποτελεί το πρώτο
νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Με εκτίμηση για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Σιδηροπούλου Αγνή

Ο Γ. Γραμματέας

Ιγνατίου Βασίλειος

Κοιν Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, Σύμβουλο ΕΑ 14ης περιφ. Δυτ. Μακ., ΚΕΔΔΥ Φλώρινας,
Δήμαρχο Φλώρινας, Υπεύθυνο του Δήμου για θέματα παιδείας, Πρόεδρο Δημ Συμβουλίου Δ.
Φλώρινας, Αντιπερ. ΠΕ Φλώρινας, Δ/ντή ΕΠΑΛ Φλώρινας, Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ
Ν. Φλώρινας, ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΠΟΑμεΑ ΔΜ.
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Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ε06.08/3η/27-01-12

Αρ. Πρωτ. 92
Αθήνα, 8/3/2016

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας, κ. Ν. Φίλη
Κοιν: -ΕΣΑμεΑ
-Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ
ΘΕΜΑ: «Ίδρυση και λειτουργία σχολικού συνεταιρισμού στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας
Εκπαίδευσης»
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή επιστολές που λάβαμε από φορείς-μέλη της Ομοσπονδίας μας που τα
παιδιά τους φοιτούν σε ΕΕΕΕΚ και βάσει της Υ.Α. αρ. Δ3/15717 (ΦΕΚ 310/Β/15-22016) «Επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας
Εκπ/σης…», θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας
σχολικών συνεταιρισμών για την ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών
δεξιοτήτων των μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και για την
εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης πρακτικής άσκησης
των μαθητών.
Το κλειδί της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών είναι η εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν
και η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και προ-επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ, με
στόχο την κοινωνική τους ένταξη είναι βασική επιταγή τόσο του Ελληνικού
Συντάγματος, το οποίο κάνει αναφορά στην ισότιμη εκπαίδευσή τους ως δικαίωμα,
όσο και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του
ΟΗΕ -που υιοθέτησε η χώρα μας με τον Νόμο Ν. 4074/2012- και η οποία αποτελεί
το ισχυρότερο νομικά δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κύριε Υπουργέ,
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Ως εκ τούτου, ζητούμε τις ενέργειές σας για την εφαρμογή της ως άνω Υ.Α. για την
επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού σε όλα τα σχολεία της Ειδικής,
αλλά και της Γενικής Εκπαίδευσης, θεσμός ο οποίος θα συμβάλλει στην
κοινωνικοποίηση των μαθητών, στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και στην
εξοικείωσή τους με τον εργασιακό χώρο και κατ΄ επέκταση την ένταξή τους στην
προστατευόμενη ή την ελεύθερη αγορά εργασίας.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ΄αυτών.
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«Sundberg»

Φλώρινα 21-3-16
Αρ. Πρωτ. 6

Δ/νση: Πτολεμαίων 1 (Διοικ. Φλώρινας)
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Τηλ 2385 0 46385
Προς
6972842028
1. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
6974254155
κ.΄Ολγα Μούσιου
2. Εισηγητές
Δήμαρχo Δήμου Φλώρινας κ. Ι. Βοσκόπουλo
Αντ/άρχη Υγείας Πρόνοιας και Κοιν Συνοχής Δυτ. Μακεδονίας κ. Σ Γιαννακίδη
Κοιν. ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΠΟΑμεΑ
Βουλευτές ν. Φλώρινας

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα για τα ΑμεΑ»
Σχετ. Με την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου
του Δήμου Φλώρινας Αρ. 12 / ΑΠ 128/17-3-2016
Αξιότιμη πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας κ. Μούσιου.
Αξιότιμοι εισηγητές Δήμαρχε κ. Ι. Βοσκόπουλε και ΑντιπεριφερειάρχηςΥγείας
Κοινωνικής Συνοχής Δυτ. Μακεδονίας κ.Σ. Γιαννακίδη
Α)

Πρόνοιας και

΄Εχοντας υπόψη τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης
1.
2.

3.

Έλλειψη δομών υποστήριξης ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στην
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και συγκεκριμένα ΚΔΑΠ, ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ και ΣΥΔ.
Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας σε συνεργασία με την
ΕΣΑμεΑ, με την οποία υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας για τη δημιουργία δομών και
δράσεων για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.
Καταγραφή όλων των οικογενειών που έχουν τουλάχιστον ένα άτομο με αναπηρία στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

τα οποία και συζητήθηκαν το Σάββατο 20/2/2016 σε ανοιχτή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της
ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην Πτολεμαΐδα στην οποία παρευρέθηκαν
εκτός των άλλων και ο
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιαννακίδης,.
Τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Γιαννακίδης, όσο
και ο Αντιπεριφεριάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Πλακεντάς δεσμεύτηκαν στο ότι ο ειδικός πόρος της
ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει την άμεση καταγραφή ατόμων με βαριές αναπηρίες και οικογενειών,
ώστε μέσω του νέου ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια και συγκεκριμένα από το θεματικό άξονα 9 να
χρηματοδοτηθούν και να δημιουργηθούν δομές, δράσεις και προγράμματα για τα ΑμεΑ, τους
γονείς και τις οικογένειες στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.
Β) Την θέση του προέδρου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ κ. Ιωάννη Λυμβαίου ο οποίος έθεσε δι΄ επιτάσεως
το θέμα της απόλυτης καταγραφής όλων των οικογενειών που έχουν τουλάχιστον ένα άτομο με
αναπηρία στην περιοχή του Δήμου Πτολεμαΐδας από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, έτσι ώστε
στοχευμένα η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους φορείς του Αναπηρικού Κινήματος της
περιοχής να σχεδιάσουν και να λειτουργήσουν μέτρα και προγράμματα υποστήριξης των παιδιών και
των γονέων, αλλά και των οικογενειών αυτών και
Γ) Ενόψει της σχετικής ειδικής πρόσκλησης σας καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις.

1)

Ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για Άτομα με Αναπηρία (ΥΑ
Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394 ΦΕΚ 74/29-01-2007 ) για τις οποίες είχαμε στο παρελθόν αναφέρει και
μάλιστα παραχωρήθηκε οικόπεδο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό. Είναι η άλλη
διάσταση της αποϊδρυματοποίησης και της περιθωριοποίησης. Είναι η απάντηση στο ερώτημα των
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γονέων « τι θα απογίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς εκλείψουμε από την ζωή;». Η διαβίωση
αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα το οποίο έχει τις ρίζες του στην μακροχρόνια απαίτηση των ΑμεΑ και
των Οικογενειών τους να ζήσουν με αξιοπρέπεια ενταγμένοι μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ο βασικός
άξονας στον οποίον κινείται η λειτουργία των ΣΥΔ είναι η άμεση σύνδεση τους με τη τακτική και
μόνιμη χρηματοδότηση με Δημόσιο χαρακτήρα και όχι με τις φιλανθρωπίες και τις δωρεές
τρίτων. Σε καμία περίπτωση οι δομές αυτές δεν μπορούν και δεν πρέπει θεωρηθούν κλειστής
περίθαλψης ή νοσηλείας.
2) Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας (έπειτα από πρόταση της ΔΕΚΑΦ) για την
ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠμεΑ στο δήμο Φλώρινας (ΥΑ,3 αρ.Π2β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ
/Β/1397/22-10-2001) το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στα παιδιά να απασχοληθούν
δημιουργικά και σε απογευματινή ώρα διότι η παραμονή τους στο σπίτι είναι πολλές
φορές δύσκολη, αλλά κυρίως στους γονείς τους παρέχετε η δυνατότητα να εργασθούν ή
και να ξεκουραστούν μιας και το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της «
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Εναρμόνισης».

3) Την αναβάθμιση του ΠΕΔΥ Φλώρινας έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των
πολιτών με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο
λειτουργεί όλο αυτό το πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας-με τις δομές από τις οποίες απαρτίζεται
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε στο ελάχιστο τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
4) Την αναβάθμιση του ΓΝ Φλώρινας και την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της
με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του γενικότερου πληθυσμού. Η κατάσταση που
επικρατεί εδώ και πολύ καιρό να υπολειτουργούν ή και καθόλου μερικές φορές η
Παιδιατρική και κατεπέκταση και η Μαιευτική κλινική του ΓΝΦ αποτελεί μεγάλο κίνδυνο
για την υγεία τόσο των επίτοκων όσο και του νεογέννητου βρέφους με την εκδήλωση
πολλές φορές επιπτώσεων μη αναστρέψιμων που τελικά επιφέρουν την εκδήλωση μιας
χρόνιας πάθησης ή και αναπηρίας.
Ως συνέχεια όμως της Δευτεροβάθμιας Υγείας, η ίδρυση ενός Περιφερειακού
Νοσοκομείου στην πόλη της Πτολεμαίδας (πρόταση και της ΠΟΑμεΑ ΔΜ) του οποίου η
λειτουργία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και θα εξυπηρετεί πλήρως όλες
τις παθήσεις, θα δώσει την λύση στο τεράστιο πρόβλημα της μετακίνησης των ατόμων με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις προς τα μεγάλα αστικά κέντρα με ότι αυτό συνεπάγεται.
5) Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού και Ίδρυση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου με
στόχο την Πρώιμη Διάγνωση και ‘Έγκαιρη Παρέμβαση σε επίπεδο περιφέρειας Δυτ.
Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πάθηση και κατεπέκταση την χρονιότητα αυτής ή
την αναπηρία με την έγκαιρη παρέμβαση και αποκατάσταση.
6) Την αναβάθμιση και λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ (ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου) έτσι ώστε να μη
αναγκάζονται οι ωφελούμενοι να καταφεύγουν σε αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα
αποκατάστασης σε άλλους νομούς με ότι αυτό συνεπάγεται αρνητικά κυρίως οικονομικά
για το ίδιο το άτομο με αναπηρία και την οικογένειά του.

7) Την αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ (ΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλώρινας) το οποίο αποτελεί και το μοναδικό
κέντρο κοινωνικής ένταξης στον ακριτικό νομό μας. Η ένταξη του στο ΕΣΥ αποτέλεσε και την
«αφάνισή του» σε μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει να αποτελέσει μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας-Μέριμνας
και ΄Ενταξης των ΑμεΑ στον κοινωνικό ιστό με την μεταφορά του στον τομέα της Πρόνοιας-ΚΚΠ
Δυτ. Μακεδονίας, την επαναξιολόγηση του κανονισμού λειτουργίας του και φυσικά την άμεση,
επαρκή στελέχωσή του με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Κάτι για το
ποίο δεν έχει γίνει έως σήμερα γιαυτό και υπολειτουργεί.
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8) Ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν.Φλώρινας. Η Ψυχική Υγεία
πρέπει να ενταχθεί στα προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τον άνθρωπο μέσα στην κοινότητα
και όχι με τον εγκλεισμό του στα μεγάλα και απομακρυσμένα κυρίως ιδιωτικά ψυχιατρικά ιδρύματα (φυλακές
ψυχών) με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.
9) Καθιέρωση του Θεσμού του Προσωπικού Βοηθού. Μέσω του θεσμού αυτού, άτομα με βαριές
Αναπηρίες (παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, Νοητική αναπηρία) που χρειάζονται ένα υψηλό επίπεδο
υποστήριξης στην καθημερινή τους ζωή, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής σε όλους τους τομείς της
ζωής.
10) Υποστήριξη των υφιστάμενων Προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας και Διασφάλιση νέων
όπως «Βοήθεια στο σπίτι, Νοσηλεία κατ,οίκον, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑμεΑ, ο Θεσμός του προσωπικού Βοηθού, κλπ.» των οποίων ωφελούμενοι είναι τα ΄Ατομα με
Αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους.
Οι όποιες δομές υποστήριξης της αναπηρίας σκοπό έχουν την κοινωνική ένταξη των Ατόμων με
Αναπηρία. Αυτό είναι εφικτό μόνο όταν οι δομές αυτές λειτουργούν και συνυπάρχουν κάτω από ένα
πλαίσιο συνεχούς αλληλοϋποστήριξης με επίκεντρο τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και τις οικογένειες τους ως υποκείμενα δικαιωμάτων

11) Εξασφάλιση ειδικά προσαρμοσμένων οχημάτων για την μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία
προς και από τις παραπάνω μονάδες.
12) Εξειδικευμένα Προγράμματα Εκπ/σης και Επιμόρφωσης προσωπικού (ανά κατηγορία Αναπηρίας)
που εργάζονται σε δομές Υγείας-Πρόνοιας και παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ.

224

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«Sundberg»

Φλώρινα 9-3-16
Αρ. Πρωτ. 6

Δ/νση: Πτολεμαίων 1 (Διοικ. Φλώρινας)
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Τηλ 2385 0 46385
6972842028
6974254155

Προς
Δήμαρχο Δ. Αμυνταίου κ. Κ. Θεοδωρίδη
Διοικητή ΓΝΦ κ. Γ. Κωτακίδη
Πρόεδρο ΔΣ ΔΕΚΑΦ Αμυνταίου
Κοιν. ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΠΟΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επαναλειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο Αμυνταιου.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την θέση μας σχετικά με την
επαναλειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο Αμυνταιου, το οποίο λειτουργούσε στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ (ΚΑΦΚΑ) Αμυνταίου.
Η δομή αυτή, (αφού δεν υπάρχει άλλη στην ευρύτερη περιφέρεια του Αμυνταίου) θα δώσει την
δυνατότητα στα παιδιά να απασχοληθούν δημιουργικά και σε απογευματινή ώρα για τα οποία η
παραμονή τους στο σπίτι το απόγευμα είναι πολλές φορές δύσκολη, αλλά κυρίως στους γονείς τους
παρέχετε η δυνατότητα να εργασθούν ή και να ξεκουραστούν μιας και το πρόγραμμα είναι
ενταγμένο στο πλαίσιο της « Επαγγελματικής και Οικογενειακής Εναρμόνισης».
Οι δομές υποστήριξης της αναπηρίας στόχο έχουν την κοινωνική ένταξη των Ατόμων με
Αναπηρία. Αυτό είναι εφικτό μόνο όταν οι δομές αυτές λειτουργούν και συνυπάρχουν κάτω από
ένα πλαίσιο συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτείας και των ιδίων των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους ως υποκείμενα δικαιωμάτων.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ελπίζουμε στην δική σας ανταπόκριση.
Με εκτίμηση για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Σιδηροπούλου Αγνή

Η Γραμματέας

Σουμελίδου Ιορδάνα
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών –Μαθητριών
Φλώρινα
4/3/2016
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης
Αριθ.
Πρωτ. 1
(ΕΕΕΕΚ) Φλώρινας
Προς
Δ/ντρια
ΕΕΕΕΚ
Φλώρινας
κ.
Τραιανοπούλου Μαρία
ΘΕΜΑ: Ίδρυση και Λειτουργία Σχολικού Συνεταιρισμού στο ΕΕΕΕΚ
Φλώρινας.
Σχετ. Με την ΥΑ αρ. Δ3/15717 (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016) «Επέκταση του
θεσμού του
Σχολικού Συνεταιρισμού και στις ΣΜΕΑΕ Β/Θμιας Εκπ/σης…»
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι επιθυμούμε την ίδρυση και
λειτουργία Σχολικού Συνεταιρισμού και στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας στο οποίο και
φοιτούν τα παιδιά μας , για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 με σκοπό την
ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την
ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, και την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της
προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών. αφού αυτή δεν είναι δυνατή να
πραγματοποιηθεί σε άλλα ευρύτερα πλαίσια.
Το ΕΕΕΕΚ Φλώρινας, ως διαβαθμισμένη σχολική μονάδα στη δευτεροβάθμια
εκπ/ση χορηγεί στους-στις αποφοίτους μαθητές-τριες με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές
ανάγκες πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα.(Ν. 4186/2013, ΦΕΚ
193/Α/17-9-2013) Η όλη εκπ/ση τους ολοκληρώνετε με την προβλεπόμενη πρακτική
τους άσκηση της ΣΤ τάξης η οποία και λειτουργεί ως τάξη τεχνικής επαγγελματικής
εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωση
τους στον εργασιακό χώρο με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην προστατευόμενη
ή την ελεύθερη αγορά εργασίας.
Το κλειδί της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών είναι η εκπ/ση. Έτσι
λοιπόν και η ολοκληρωμένη εκπ/ση-προεπαγ/κή κατάρτιση των ΑμεΑ με στόχο την
κοινωνική τους ένταξη είναι βασική επιταγή τόσο του Ελληνικού Συντάγματος το
οποίο κάνει αναφορά στην ισότιμη εκπ/ση τους ως δικαίωμα, όσο και της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ που υιοθέτησε και
η χώρα μας με τον Νόμο Ν. 4074/2012 και αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό
διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Με εκτίμηση για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Σιδηροπούλου Αγνή

Ο Γ. Γραμματέας

Ιγνατίου Βασίλειος
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Κοιν. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής 14ης Περ. Δυτ. Μακεδονίας, ΚΕΔΥΥ Φλώρινας, Δ/ντή
Β/Θμιας Εκπ/σης Φλώρινας,
Δήμαρχος Φλώρινας, ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
ΠΟΑμεΑ ΔΜ

Αθήνα / Athens 1.04
04.2014
Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 1723
Πληροφορίες:
Σπ. Γεωργοπούλου / Φ. Μπερδέκλη
Προς:
<<Πίνακας Αποδεκτών>>

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιλογής φορέων για συμμετοχή στο έργο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ”
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τα άτομα
με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα της χώρας ή που βρίσκονται σε κατάσταση
απομόνωσης και αποκλεισμού θα υλοποιήσει εκπαιδευτική δράση με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»,
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Κωδ. ΟΠΣ 277710, 277711, 277712) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
«Ε
και Δια Βίου Μάθηση».
Η εκπαιδευτική δράση θα δώσει στα άτομα με βαριές αναπηρίες τη δυνατότητα εκμάθησης
κοινωνικών δεξιοτήτων (ατομική υγιεινή - κατάλληλη ένδυση,
υση, αυτοφροντίδα, εκμάθηση του
χρήματος, εκμάθηση του χρόνου, ενασχόληση με την επικαιρότητα,
ιρότητα, κοινωνικοί κανόνες και
συμπεριφορά με σκοπό την ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν,
ανή
ζωγραφική, χειροτεχνίες,
μικροκατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία - μουσικοκινητική,
κίνηση - υγεία - ευεξία και αθλητισμός) προκειμένουυ να αναπτύξουν προσωπική ή ομαδική
δραστηριότητα, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να υποστηριχθεί η οικογένεια.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στους
στ
φορείς (δομές κλειστής περίθαλψης, σωματεία
ωματεία/σύλλογοι
ατόμων με αναπηρία και γονιών
γ
ατόμων με αναπηρία κ.λπ.), που θα επιλεγούν θα
τοποθετηθούν εκπαιδευτές (διαφόρων ειδικοτήτων π.χ. ψυχοπαιδαγωγοί, μουσικοθεραπευτές,
ουσικοθεραπευτές,
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παιδαγωγοί θεάτρου ή θεατρικού παιχνιδιού, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, γυμναστές,
χοροθεραπευτές, νοσηλευτές) για την εφαρμογή αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα τμήματα που θα υλοποιηθούν ανά Περιφέρεια:
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
1
Αττικής
23
2
Στερεάς Ελλάδας
1
3
Θεσσαλίας
4
4
Κεντρικής Μακεδονίας
16
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Αν. Μακεδονίας Θράκης
Δυτ. Μακεδονίας
Ηπείρου
Δυτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου
Βορείου Αιγαίου
Κρήτης
Ιονίων Νήσων
Νοτίου Αιγαίου
ΣΥΝΟΛΟ

4
4
5
8
3
2
5
3
2
80

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία βρίσκεται στη φάση της κατάρτισης του
πίνακα των φορέων ανά τη χώρα που θα συμμετέχουν στο έργο. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε,
εφόσον επιθυμείτε ως φορέας να ενταχθείτε στη διαδικασία επιλογής για συμμετοχή στο
πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ», να μας ενημερώσετε εγγράφως (βλ.
αίτηση παρακάτω) το αργότερο μέχρι τις 23 Απριλίου 2014.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις φορέων υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο αριθμό τμημάτων ανά
Περιφέρεια σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, η επιλογή θα γίνει με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια:
1) αριθμός ατόμων που εξυπηρετεί ο φορέας,
2) ηλικιακή κατηγορία των εξυπηρετούμενων,
3) βαρύτητα αναπηρίας των εξυπηρετούμενων.
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
υποχρεούμαστε να τηρήσουμε τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, το ισχύον σύστημα
διαχείρισης και το γενικό και ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Σας ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Ελ.Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 16341, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. 210.9949837 Φαξ 210.5238967
e-mail: esaea@otenet.gr
http://www.esaea.gr El. Venizelou 236, 16341 Ilioupoli, GREECE
Tel. +30210.9949837, Fax 30210.5238967
e-mail: esaea@otenet.gr
http://www.esaea.gr
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ΠΡΟΣ:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Για την Πράξη: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Υποέργο 1 Δράση 5)
Υπόψη: Σπ. Γεωργοπούλου / Φ. Μπερδέκλη

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

:

ΠΟΛΗ
:
:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
:
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Με την παρούσα αίτηση εκφράζω την επιθυμία του φορέα να συμμετέχει στην
εκπαιδευτική δράση «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»,
συνολικής διάρκειας 250 ωρών, που υλοποιεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Έργου
«Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία» (Υποέργο 1 Δράση 5).
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα, δηλώνω ότι εξυπηρετούμε:
Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων:………
Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων ανά ηλικιακή κατηγορία:
19 - 28 ……. άτομα
29 - 38 ……. άτομα
39 - 48 ……. άτομα
49 - 58 ……. άτομα
Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων ανά κατηγορία αναπηρίας:
Νοητική αναπηρία
……. άτομα
Αυτισμός
……. άτομα
Σύνδρομο Down
……. άτομα
Άλλα σύνδρομα
……. άτομα
Εγκεφαλική παράλυση
……. άτομα
Βαριές και πολλαπλές αναπηρίες
……. άτομα
Άλλο (αναφέρετε):
……. άτομα

Ελ.Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 16341, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. 210.9949837 Φαξ 210.5238967
e-mail: esaea@otenet.gr
http://www.esaea.gr El. Venizelou 236, 16341 Ilioupoli, GREECE
Tel. +30210.9949837, Fax 30210.5238967
e-mail: esaea@otenet.gr
http://www.esaea.gr
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Αθήνα / Athens : 18.06.2015
Αρ. Πρωτ. /Ref. Nr: 1720

Προς: «Πίνακα Αποδεκτών»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία
Α.Π.7,8,9» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) διοργανώνει
ιοργανώνει Ημερίδα στην Φλώρινα στις 27 Ιουνίου 2015 και
ώρα 17:30-20:30 στο ξενοδοχείο Lingos, Δ/νση Ναούμ 1, Φλώρινα, τηλ: 23850
23850-28322).

Στην Ημερίδα θα γίνει αναφορά στη
σ διαλεκτική σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων με το
αναπηρικό κίνημα, με εστίαση στην εκπαιδευτική δράση «Πρόγραμμα
Πρόγραμμα ΔΒΜ Ατόμων με Βαριές
Αναπηρίες και Πολλαπλές Ανάγκες Εξάρτησης σε Κοινωνικές Δεξιότητες».
Δεξιότητες

Ακόμη και στην περίπτωση των ατόμων με βαριές αναπηρίες
αναπηρί που διαβιούν σε ιδρύματα ή που
βρίσκονται σε απειλή απομόνωσης, η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να
συμβάλλει στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού παρέχοντάς τους εκπαίδευση σε
θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων και σε δραστηριότητες έκφρασης
ης και ψυχοκινητικής ανάπτυξης.

Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική.
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Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«Sundberg»

Φλώρινα 17-2-16
Αρ. Πρωτ. 5

Δ/νση: Πτολεμαίων 1 (Διοικ. Φλώρινας)
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Τηλ 2385 0 46385
Προς
6972842028
Διοικητή ΓΝΦ κ. Γ. Κωτακίδη
6974254155
Προιστάμενο ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας κ. Α. Πετρουσιάνη
Πρόεδρο ΔΣ ΔΕΚΑΦ κ. Ν. Ευαγγέλου
Κοιν. ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΠΟΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο Φλώρινας.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την θέση μας
σχετικά με το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠμεΑ στην Δήμο Φλώρινας.
Μετά από σχετική ενημέρωσή μας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Φλώρινας -ΔΕΚΑΦ και στην προσπάθεια ανεύρεσης χώρου λειτουργίας του
ΚΔΑΠμεΑ η πρότασή μας ήταν η εξής:
Να γίνει χρήση των εγκαταστάσεων του ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας σε
απογευματινή ώρα εκτός λειτουργίας του ωραρίου μιας και το κέντρο λειτουργεί
μόνον σε πρωινή ώρα, ώστε να μην παρεμποδίζετε η λειτουργία του. Ο χώρος
πληροί τις προδιαγραφές της προσβασιμότητας, είναι οικείος στα παιδιά (αλλά
και στα παιδιά και των τριών σχολικών μονάδων Ειδικής Εκπ/σης) διότι
ορισμένα από αυτά εξυπηρετούνται ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο είναι
ενταγμένα για κάποιες ημέρες την εβδομάδα Έτσι θα υπάρξει μια συνέχεια στο
πρόγραμμα της εκπ/σης-αποκατάστασης –δημιουργικής απασχόλησης των
παιδιών μεταξύ των δύο δομών, αποφεύγοντας έτσι και τις άσκοπες κινήσεις
που θα γίνονταν εάν λειτουργούσε σε κάποιο άλλον χώρο. Πράγμα που θα δυσκόλευε
πάρα πολύ τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και τους γονείς για τους οποίους η μετακίνηση
των παιδιών είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα.
Επιπλέον θα έδινε την δυνατότητα στα παιδιά να απασχοληθούν δημιουργικά
και σε απογευματινή ώρα για τα οποία η παραμονή τους στο σπίτι το απόγευμα
είναι πολλές φορές δύσκολη, αλλά κυρίως στους γονείς τους παρέχετε η
δυνατότητα να εργασθούν ή και να ξεκουραστούν μιας και το πρόγραμμα είναι
ενταγμένο στο πλαίσιο της « Επαγγελματικής και Οικογενειακής Εναρμόνισης».
Οι όποιες δομές υποστήριξης της αναπηρίας σκοπό έχουν την κοινωνική
ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία. Αυτό είναι εφικτό μόνο όταν οι δομές αυτές
λειτουργούν και συνυπάρχουν κάτω από ένα πλαίσιο συνεχούς
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αλληλοϋποστήριξης με επίκεντρο τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και τις οικογένειες τους ως υποκείμενα δικαιωμάτων.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ελπίζουμε στην δική σας ανταπόκριση.

Η Πρόεδρος

Με εκτίμηση για το ΔΣ
Η Γραμματέας

Σιδηροπούλου Αγνή

Σουμελίδου Ιορδάνα
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Σημασία χρωματικών ενδείξεων στο χάρτη:
Κόκκινο χρώμα: απαγορευτική-μη προσβάσιμη περιοχή για ΑμεΑ
Μώβ χρώμα: φιλική περιοχή για Αμεα
Γαλάζιο χρώμα: Κοινωνικές-Εκπαιδευτικές δομές με δυνατότητα πρόσβασης για τα ΑμεΑ
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