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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ πξνζηαζία ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία έρεη απαζρνιήζεη ηνλ εζληθφ λνκνζέηε εδψ θαη 

δεθαεηίεο. Ζ πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ ΑκεΑ ζηελ θνηλσλία θαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κε 

ηνπο άιινπο πνιίηεο γίλεηαη θαλεξή, θαζψο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη επξχ, αιιά θαη 

εμεηδηθεπκέλν. Ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ εηδηθή αγσγή, θπξίσο ζηελ πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη «νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο» σο πξνλφκηα παξερφκελα 

απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε είλαη, ηδηαηηέξσο, ζεκαληηθέο, αθνχ ν ζηηγκαηηζκφο θαη ηα 

ζηεξεφηππα ζηνλ εξγαηηθφ ηνκέα δελ έρνπλ εθιείςεη, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Παξ’ φια 

απηά, ε εληαηηθή λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

απνηειεί ζνβαξφ έλαπζκα γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθέο αλάγθεο, ΑκεΑ, εηδηθή λνκηθή πξνζηαζία, αλαπεξία 

ABSTRACT 

The protection of people with disabilities has been a matter for the national legislator for 

decades. The effort to integrate people with disabilities into society and provide equal 

opportunities with other citizens becomes obvious, as the legislative framework is broad and 

specialized. Particular emphasis has been put on special education, mainly in primary and 

secondary education. “Economic privileges” granted by the common legislator are 

particularly important, since stigma and stereotypes in the labor sector have not disappeared 

in Greek society. Nonetheless, intensive legislative activity at international, European and 

national level is a serious trigger for overcoming the current situation. 

Keywords: special needs, disabled people, special legal protection, disability 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη «πξαγκαηηθφο» 

κε ηελ έλλνηα φηη είλαη έλα ζεβαζηφ λνχκεξν ην νπνίν θαη απμάλεηαη ζπλερψο
1
. 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Eurostat 
2
 ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξνπζηάδεη 

θάπνηα αλαπεξία είλαη γχξσ ζην 10% ζε θάζε θξάηνο-κέινο. ηελ Διιάδα, 

ζπγθεθξηκέλσο, βξίζθεηαη θάησ απφ 10%. Οη ζπλζήθεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

δηαβίσζήο ηνπο απαζρνινχζαλ αλέθαζελ ηα θξάηε θαη εηδηθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδφ ηνπο ην νπνίν είλαη αξθεηά ρακειφ φπσο απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο. Οη 

ζπλζήθεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο δηαβίσζήο ηνπο απαζρνινχζαλ αλέθαζελ ηα θξάηε. ε 

παγθφζκην επίπεδν ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα βειηίσζήο ηνπο έγηλε ην Γηεζλέο Έηνο 

ησλ Αλζξψπσλ κε Αλαπεξίεο (1981) φηαλ δεκηνπξγήζεθε ην Παγθφζκην Πξφγξακκα 

Γξάζεο γηα ηα ΑκεΑ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ απφθαζε 37/52 πηνζέηεζε ην 

άλσζελ Πξφγξακκα. Αθνινχζεζε ην 1987 ζηε ηνθρφικε ε Γηεζλήο πλάληεζε ηνπ 

ΟΖΔ κε ζέκα ηε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Απνηέιεζκα ηεο πλάληεζεο ήηαλ ε 

απφθαζε δφκεζεο Γηεζλήο χκβαζεο Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ απφ 

Δηδηθή χλνδν. Ζ Δηδηθή χλνδνο φηαλ ζπλεθιήζε ην 1990 έιαβε ηελ εληνιή 

ζρεκαηηζκνχ Πξφηππσλ Καλφλσλ νη νπνίνη ζα εμαζθαιίδνπλ ηα ίζα δηθαηψκαηα γηα 

ηα ΑκεΑ κε ηνπο ππνινίπνπο αλζξψπνπο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ εγθξίλεη 

ηνπο θαλφλεο ην 1993
3
. Οη άλζξσπνη γεληθψο ζηελ θνηλσλία θξίλνληαη απφ ηηο 

παξαγσγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη απηφ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. 

Απηφ ην ςεγάδη αλέιαβαλ λα επηδηνξζψζνπλ ηα θξάηε ζε δηεζλέο επίπεδν. Σέινο, έρεη 

ηδξπζεί ν ζεζκφο ηνπ Τπάηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

(OHCHR), ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη εθζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηα θξάηε-κέιε γηα 

                                                           
1
 Σζηάηεο, Βαζίιεηνο. 2002. Ζ Θέζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνλ ζχγρξνλν εξγαζηαθφ ρψξν. 

Αζήλα : ΔΚΠΑ, 2002, ζει. 23 

2
 Λεπηδά, ηπιηαλή. 2002. Ζ ηάζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο. 

Αζήλα : ΔΚΠΑ, 2002, ζει. 4-6 

3
 σκαηείν Α.κ.ε.Α Υαλίσλ. 2008. Πψο ιεηηνπξγεί ε Δπξσπατθή Έλσζε; Πνηά είλαη ε πνιηηηθή απηήο 

θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο αλάπεξνπο;. Υαληά : Υαληά--Ννκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε, 2008, ζει. 9 
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θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ
4
. 

ε ελσζηαθφ επίπεδν νη πξνζπάζεηεο θαιπηέξεπζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη εμαζθάιηζεο ίζσλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ μεθηλνχλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

80’. Δθ ησλ νπνίσλ, άμηεο αλαθνξάο είλαη ε θήξπμε ηνπ έηνπο 2003 σο Έηνο ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, νπφηε ην ζέκα ήηαλ «Σίπνηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ρσξίο 

ηα άηνκα κε αλαπεξία»
5
, θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε εζληθψλ 

Καλνληζκψλ/ρεδίσλ γηα Αλαπήξνπο
6
. Δθείλν ην έηνο απνηππψζεθαλ δέθα ζηφρνη 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ ΑκεΑ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, έλαο απφ απηνχο αθνξνχζε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζην 

ζέκα ηνπ δηθαησκάησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηελ πξφζβαζε ζε ηζφηηκε εθπαίδεπζε 

θαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, πξνσζψληαο έηζη ηελ έληαμή ηνπο ζε θαλνληθά 

ζρνιεία ή εηδηθά ηδξχκαηα
7
. Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ θπζηνινγηθψλ παηδηψλ κε ηα παηδηά κε αλαπεξία ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν είλαη 

απνγνεηεπηηθή
8
. Διάρηζηα παηδηά κε αλαπεξία πξαγκαηηθά ηα θαηαθέξνπλ λα 

ελζσκαησζνχλ κε ηα θαλνληθά θαη λα είλαη ραξνχκελα. Απηή ε θαηάζηαζε κε ηελ 

πάξνδν 40 εηψλ δελ ηζρχεη πιένλ θαζψο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε γλψκε ηεο 

θνηλσλίαο έρνπλ κεηαβιεζεί κε ζεηηθφ πξφζεκν. Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηα 

ΑκεΑ ζεζκνζεηήζεθε ζε έλα θιίκα πξνθαηαιήςεσλ κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

ςεγαδηψλ ηα νπνία φκσο ζηαδηαθψο αληηκεησπίδνληαη θαζψο ε θνηλσληθή ζπλείδεζε 

απμάλεηαη. ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπο ηα ζηεξεφηππα ηνπο απνηξέπνπλ λα εληαρζνχλ 

                                                           
4
 σκαηείν Α.κ.ε.Α Υαλίσλ. 2008. Πψο ιεηηνπξγεί ε Δπξσπατθή Έλσζε; Πνηα είλαη ε πνιηηηθή απηήο 

θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο αλάπεξνπο;. Υαληά : Υαληά--Ννκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε, 2008, ζει. 32 

5
 σκαηείν Α.κ.ε.Α Υαλίσλ. 2008. Πψο ιεηηνπξγεί ε Δπξσπατθή Έλσζε; Πνηά είλαη ε πνιηηηθή απηήο 

θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο αλάπεξνπο;. Υαληά : Υαληά--Ννκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε, 2008, ζει. 19 

6
 Βαθεά Υαηδεζηεθάλνπ Αλαζηαζία, Γηνχλε Γήκεηξα. 2003. πλέδξην γηα ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εμσζρνιηθή απαζρφιεζε = 

Conference on respect of children's needs and rights in early childhood education. Αζήλα : Κέληξν 

Παηδαγσγηθήο & Καιιηηερληθήο Δπηκφξθσζεο, "ρεδία", 2003. 9608754615. 

7
 Thomas, Cushman. 2012. Handbook of human rights. London : Routledge, 2012. 9780415480239. 

8
 Παπαθσλζηαληίλνο Κψζηαο, Υαληδήο Γηψξγνο. 1982. Ζ ηάζε ησλ θαλνληθψλ παηδηψλ απέλαληη ζηα 

απνθιίλνληα. Αζήλα, 1982. 
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πξαγκαηηθά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σα ΑκεΑ, μερσξίδνπλ, ιφγσ βιάβεο κε δηαξθή 

ραξαθηήξα, ε απνκφλσζε, ηελ νπνία πθίζηαληαη απφ ηελ θνηλσλία δελ ζπλεπάγνληαη 

απφ ηελ αλαπεξία. Δπίζεο, νη δηαθνξέο ζην είδνο αλαπεξίαο θαζηζηνχλ ηηο αλάγθεο 

ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ μερσξηζηέο, έηζη θαιείηαη θαη ε ίδηα ε Πνιηηεία λα ηηο 

αληηκεησπίδεη
9
. Οη δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε θαη ζηελ κεηαθνξά είλαη δεδνκέλεο θαη 

ηα πξνλφκηα, ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

αμηνπξεπή δηαβίσζε, πφζν κάιινλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ νλείξσλ ηνπο. Ζ πξψηε 

έθζεζε, ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηα ΑκεΑ δεκνζηεχζεθε ην 

2005, αλαθέξνληαη φηη 15 ζηνπο 100 πνιίηεο πάζρνπλ απφ θάπνηα αλαπεξία, νη 

ειηθησκέλνη είλαη ζπλήζσο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη ηέινο δελ θαηαθέξλνπλ λα 

εληαρζνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Παξ’ φια απηά ήδε κε ηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ (1997) δίλεηαη ην έλαπζκα γηα ηελ λνκνζέηεζε εμεηδηθεπκέλσλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ ππέξ ησλ ΑκεΑ
10

. Ζ λνκνινγία απνδεηθλχεη, φηη ιίγα είλαη ηα ΑκεΑ, ηα 

νπνία έρνπλ ην ζάξξνο λα «δεηήζνπλ ην δίθην ηνπο» ζηα εζληθά δηθαζηήξηα, θαζψο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ππνζέζεσλ, αθνξά ζπληάμεηο αλαπεξίαο, ελψ παξαδεθηέο 

πξνζθπγέο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία, απφ πνιίηεο ηεο Διιάδαο, ζην Γηθαζηήξην ηεο 

ΔΔ θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είλαη κεδεληθέο. 

Ζ εξγαζία απνηειεί κία νινθιεξσκέλε ζπγθέληξσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε 

ηεο εηδηθήο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ ΑκεΑ ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

ε εζληθφ επίπεδν ζπκπεξηιήθζεθαλ, θπξίσο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηνπ θνηλνχ 

λνκνζέηε θαη φρη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή δηαηάγκαηα ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ΠηΓ, 

αληηζηνίρσο. Ζ θάιπςε ηεο εξγαζίαο αθνξά λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, 

απεπζπλφκελε, ζρεδφλ απνθιεηζηηθψο γηα ηα ΑκεΑ, εμάιινπ, θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζεθε, φηη αλ θαη νξηζκέλνη λφκνη επαλαιακβάλνληαη, ππάξρεη 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε. Δπίζεο, ε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο νιφθιεξεο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο κε απιέο αλαθνξέο ζηελ αλαπεξία, δελ ζα εμππεξεηνχζε ην λφεκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, δειαδή ηελ πξφλνηα ηνπ λνκνζέηε γηα ηα ΑκεΑ. Ζ λνκνινγία 

                                                           
9
 Κνληηάδεο, Ξελνθψλ. 2001. Μεηακνξθψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο : ε ζεζκηθή δηάζηαζε. Αζήλα : Παπαδήζεο, 2001. 9600214794, ζει. 247-248 

10
 σκαηείν Α.κ.ε.Α Υαλίσλ. 2008. Πψο ιεηηνπξγεί ε Δπξσπατθή Έλσζε; Πνηα είλαη ε πνιηηηθή απηήο 

θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο αλάπεξνπο;. Υαληά : Υαληά--Ννκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε, 2008, ζει. 11-12 
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αθνξά ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ). Δμεηάζζεθαλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο πάλσ απφ 900 ππνζέζεηο θαη επηιέρζεθαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ππνζέζεηο, ησλ νπνίσλ ηα ηκήκαηα ηνπ ηΔ έθξηλαλ ππέξ ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξίεο 

ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηαγκέλα ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ησλ ΑκεΑ. Σέινο, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη ζπγθεληξσκέλεο πξνηάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν ησλ 

πκπεξαζκάησλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

θπξίσο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ κέζνδνο έξεπλαο γηα ηελ εξγαζία ήηαλ θπξίσο 

βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζζεθαλ ήηαλ, 

ζρεηηθψο, κε ηελ έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηελ λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε 

πξνζηαζίαο ησλ ΑκεΑ. Ζ αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ 

ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ, Ννκηθήο ηνπ 

ΔΚΠΑ θαη Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Υαλίσλ. 
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1 Δλλνηνινγηθή Απνζαθήληζε 

1.1 Αλαπεξία 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) ν νπνίνο έρεη 

πηνζεηήζεη δχν πιαίζηα νξηζκνχ ηεο αλαπεξίαο, ε αλαπεξία ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. 

πγθεθξηκέλσο, ην International Classification of Impairements, Disabilities and 

Handicaps (ICIDH)
11

, νξίδεη ηα κέξε απηά σο: 

i. Βιάβε λνείηαη νπνηαδήπνηε απψιεηα ή αλσκαιία ςπρνινγηθήο. Φπζηνινγηθήο 

ή αλαηνκηθή δνκήο ή ιεηηνπξγίαο 

ii. Αλαπεξία λνείηαη νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ή έιιεηςε (πνπ πξνθχπηεη απφ 

βιάβε) ηθαλφηεηνο πξνο εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ ηξφπν ή κέζα ζην 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξείηαη νκαιφ γηα έλα αλζξψπηλν νλ. 

iii. Μεηνλεμία λνείηαη έλα κεηνλέθηεκα γηα έλα δεδνκέλν άηνκν, πνπ πξνθχπηεη 

απφ κηα βιάβε ή αλαπεξία πνπ πεξηνξίδεη ή εκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ελφο ξφινπ 

πνπ είλαη νκαιφο (αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

παξάγνληεο) γηα ην άηνκν απηφ. 

                                                           
11

 L., METTS ROBERT. 2000. DISABILITY ISSUES, TRENDS AND RECOMMENDATIONS FOR 

THE WORLD BANK. siteresources.worldbank. [Online] FEBRUARY 2000. 

http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-

1172606907476/DisabilityIssuesMetts.pdf 
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1.2 Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) 

ε επξσπατθφ επίπεδν δελ έρνπκε έλαλ θνηλφ νξηζκφ. Αλ θαλείο θνηηάμεη ηνπο 

νξηζκνχο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, βξίζθεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ζηαηηζηηθέο. Ζ χκβαζε πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ δελ ιχλεη ην 

πξφβιεκα θαζψο δελ πεξηέρεη μεθάζαξν νξηζκφ. 

κσο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν ΠΟΤ ηα ΑκεΑ λννχληαη ηα άηνκα ηα 

νπνία κεηνλεθηνχλ πξνο ηνπο ππνινίπνπο αλζξψπνπο ιφγσ θάπνηαο θπζηθήο ή 

δηαλνεηηθήο βιάβεο.
12

 

ηελ Διιάδα ν θνηλφο λνκνζέηεο έδσζε ηνλ νξηζκφ ζην λ. 1566/1985 
13

 γηα ηα 

ΑκεΑ ζχκθσλα κε ηνλ νπνία ζεσξνχληαη «φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

θαζπζηεξήζεηο, αλαπεξίεο ή δηαηαξαρέο ζηε γεληθφηεξε ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ή 

ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ζε βαζκφ πνπ δπζθνιεχεηαη ή παξεκπνδίδεηαη 

ζνβαξά ε παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

                                                           
12

 ηδέξε, Αζελά Εσληνχ -. 1996. Οη αλάπεξνη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο. Αζήλα : Διιεληθά Γξάκκαηα, 

1996. 9603441899, ζει. 16 

13
 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 266 

Αρρώςτια 

Βλάβθ 

Αναπθρία 

Μεινοεξία 
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δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν». O ηξνπνπνηεηηθφο λ. 2817/2000
14

 δηεχξπλε ηνλ νξηζκφ θαη έηζη 

θαιχπηεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο 

εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. ηα 

άηνκα απηά πεξηιακβάλνληαη φζνη: 

i. Έρνπλ λνεηηθή αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001) 

ii. Έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο 

iii. Έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά ή πξνβιήκαηα πγείαο 

iv. Έρνπλ πξνβιήκαηα ιφγνπ ή νκηιίαο 

v. Έρνπλ εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε φπσο δπζιεμία, δπζαξηζκεζία, 

δπζαλαγλσζία 

vi. Έρνπλ ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη 

φζνη παξνπζηάδνπλ απηηζκφ θαη άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο 

1.3 Μαζεηέο κε αλαπεξία 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (3699/2008) φπσο έρεη θαηαιήμεη ν λνκνζέηεο ζηνλ 

θάησζη νξηζκφ: 

Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη φζνη γηα 

νιφθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο 

θαη κάζεζεο. ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο φζνη παξνπζηάδνπλ 

λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή 

φξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, 

ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, 

δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη 

                                                           
14

 Κνζκάηνο, Κψζηαο. 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα : 

ζπιινγή βαζηθήο λνκνζεζίαο. Αζήλα Θεζζαινλίθε : άθθνπια, 2002. 9603016330, ζει. 189 
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πνιιαπιέο αλαπεξίεο. ηελ θαηεγνξία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε πνπ 

ζπλδέεηαη αηηησδψο κε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηα παηδηά/καζεηέο κε αλαπεξία, κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε παηδηά κε ζσκαηηθή αλαπεξία, παηδηά κε ρξφληεο παζήζεηο, παηδηά πνπ 

πάζρνπλ απφ ςπρηθέο αζζέλεηεο, δηαλνεηηθά θαζπζηεξηκέλα παηδηά, κε δηαηαξαρέο 

ηνπ ιφγνπ θαη ηέινο ζπλδπαζκνί. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ άλσζελ θαηεγνξηψλ είλαη, 

αληηζηνίρσο νη εκθαλείο ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη βιάβεο ζε εζσηεξηθά φξγαλα, ηα 

νπνία ελζσκαηψλνληαη επθνιφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Σα παηδηά πνπ 

πάζρνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο, φπσο άζζκα, απαηηψληαο ηδηαίηεξε θξνληίδα. Σα 

παηδηά κε ςπρηθή αζζέλεηα, φπσο εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηαηαξαγκέλε 

πξνζσπηθφηεηα. Δλ αληηζέζεη, κε ηα παηδηά κε ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ν κε 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν, απνηεινχλ ζνβαξέο ππνζέζεηο. Σέινο, ηα 

θαζπζηεξεκέλα παηδηά πάζρνπλ απφ ππαλάπηπμε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

δπζθνιεχνληαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν
15

. 

1.4 Δηδηθή αγωγή θαη εθπαίδεπζε 

Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πνιηηεία 

δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη 

δσξεάλ δεκφζηαο παηδείαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή δσξεάλ δεκφζηαο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο αλαπήξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα φια ηα ζηάδηα 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Γεζκεχεηαη επίζεο λα δηαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ίζεο επθαηξίεο 

γηα πιήξε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία, αλεμάξηεηε δηαβίσζε, 

                                                           
15

 Μαληέο, Γεκήηξεο. 1961. Παηδηά κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Θεζζαινλίθε : Μπαξκπνπλάθεο, 1961, ζει. 

10-14 
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νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απηνλνκία, κε πιήξε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

ζηε κφξθσζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε
16

. 

Ζ πνιηηεία αιιά θαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Κξάηνπο νθείινπλ 

λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαπεξία σο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο αιιά θαη σο έλα 

ζχλζεην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαηλφκελν θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα απνηξέπνπλ 

ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε ζπκκεηνρή ή ζηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή. 

1.5 Δίδε δηάθξηζεο – Παξαβίαζε Αξρήο Ιζόηεηαο 

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία παξαηεξνχληαη δχν είδε δηαθξίζεσλ, 

ελάληηα ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ε παξελφριεζε: 

i. Άκεζε δηάθξηζε φηαλ έλα πξφζσπν πθίζηαηαη κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ 

απηήλ ηελ νπνία πθίζηαηαη, ππέζηε ή ζα πθίζηαην ζε αλάινγε θαηάζηαζε έλα 

άιιν πξφζσπν. 

ii. Έκκεζε δηάθξηζε φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή 

πξαθηηθή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κεηνλεθηηθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ κηαο 

νξηζκέλεο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, κε κηα νξηζκέλε εηδηθή αλάγθε, κηαο 

νξηζκέλεο ειηθίαο, ή ελφο νξηζκέλνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζε ζρέζε κε 

άιια άηνκα.  

iii. Ζ παξελφριεζε λνείηαη σο δηάθξηζε, εθφζνλ ζεκεηψλεηαη αλεπηζχκεηε 

ζπκπεξηθνξά κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο 

πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, 

ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

1.6 Κέληξα Γηαθνξνδηάγλωζεο Γηάγλωζεο θαη Τπνζηήξημεο θαη 

Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

Σα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ), 

παιαηφηεξα νλνκαδφκελα Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΓΑΤ) ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ θαη λνκαξρηψλ, σο απνθεληξσκέλεο 

                                                           
16

 Παληειηάδνπ, νπδάλα. 2000. Δηδηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα – Κξηηηθή Θεψξεζε ην Α. 

Κππξησηάθεο. Ρέζπκλν : Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2000. 
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δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα νπνία ππάγνληαη απεπζείαο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. θνπφο 

ησλ ΚΔΓΓΤ είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ καζεηψλ θαη θπξίσο εθείλσλ, πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο 

θαη ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Σα ΚΔΓΓΤ αμηνινγνχλ καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ δεχηεξν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πεληακειή 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα, πνπ απαξηίδεηαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ (πξνζρνιηθήο ή 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), έλαλ παηδνςπρίαηξν ή παηδίαηξν κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία ή λεπξνιφγν κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

παηδνλεπξνινγία, έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, έλαλ ςπρνιφγν θαη έλαλ 

ινγνζεξαπεπηή. Οη απφθνηηνη άλσ ησλ δεθανθηψ εηψλ, πνπ δελ έρνπλ αμηνινγεζεί σο 

άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ ΚΔΓΓΤ
17

. 

Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ) ππάγεηαη Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη 

Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο (ΗΚΑ−ΔΣΑΜ) κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. ην ΚΔΠΑ ππάγνληαη νη 

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο θαη σο αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα ηε ζχληαμε αλαπεξίαο, ν ραξαθηεξηζκφο ελφο αηφκνπ σο 

ΑκεΑ. Δπίζεο, θαηαξηίδεηαη κεηξψν ΑκεΑ, ην νπνίν ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε 

Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Δληαίν 

Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΗΚΑ−ΔΣΑΜ). Σν πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ 

ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέληζε ή 

ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή εμαζζελήζεσλ, θαζψο θαη 

νη ππνηξνπέο απηψλ, πξνθαζνξίδεηαη γηα φινπο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο θαη ην 

Γεκφζην κε εθαηνζηηαία αλαινγία ζε Δληαίν Καλνληζκφ Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ 

Αλαπεξίαο. Σέινο, έλα άηνκν κε πξν ππάξρνπζα αλαπεξία δηθαηνχηαη ζπληάμεσο 

αλαπεξίαο έζησ θαη αλ ε πάζεζε ή βιάβε ή εμαζζέληζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή 

                                                           
17

 https://www.noesi.gr/pronoise/keddy-armodiotites 
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είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε εθφζνλ θαζίζηαηαη αλίθαλνο 

γηα ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ νπζηψδνπο επηδείλσζεο θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην θνξέα ζηνλ νπνίν αζθαιίδεηαη. ηνλ λ. 

4144/2013 πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ησλ γηαηξψλ, πνπ ππάγνληαη ζηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ζηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΚΔΠΑ. 

Δλψ, ηέινο ζηηο πεξηπηψζεηο ιήμεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ 

αλαπεξίαο θαη εθφζνλ εθθξεκεί ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ΚΔΠΑ ηαηξηθή θξίζε, ην 

δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο ιφγσ αλαπεξίαο παξαηείλεηαη γηα έλα εμάκελν, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ην δηθαίσκα απηφ είραλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή αλαπεξίαο, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%. 
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2 Θεζκηθή Θεκειίωζε ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηωλ ΑκεΑ 

2.1 ύληαγκα 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην 2001
18

 κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πιένλ 

ζεκαληηθφηεξε ζεζκηθή ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ ζε εζληθφ επίπεδν. 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο πξνζηέζεθαλ ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ ζηελ επηθξάηεηα, άξα θαη ηα ΑκεΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

i. 2§1 ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο
19

. 

ii. 4§1 νη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λ., ελψ ζηελ παξ. 2 αλαθέξεηαη φηη νη 

Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Δμαίξεζε, 

απνηειεί ε λνκνζέηεζε πξνο φθεινο ησλ ΑκεΑ, βάζεη ηεο λνκνινγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ)
20

. 

iii. 5§1 θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Xψξαο
21

, 

θάηη πνπ ακθηζβεηείηαη αλ πξνσζείηαη γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία. Έλα 

δηθαίσκα δελ είλαη κφλν αξλεηηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ, δειαδή ην θξάηνο 

νθείιεη λα πξνσζεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
22

. 

iv. 21§2 Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, νη αλάπεξνη πνιέκνπ θαη εηξεληθήο πεξηφδνπ, 

ηα ζχκαηα πνιέκνπ, νη ρήξεο θαη νξθαλά εθείλσλ πνπ έπεζαλ ζην πφιεκν, 

θαζψο θαη φζνη πάζρνπλ απφ αλίαηε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή λφζν έρνπλ 

δηθαίσκα εηδηθήο θξνληίδαο απφ ην θξάηνο. 21§6 ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

                                                           
18

 Υξπζαλζάθεο, Υαξάιακπνο Γ. 1960-. χληαγκα : Υάξηεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ & πξφζζεηα πξσηφθνιια, δηεζλέο ζχκθσλν γηα ηα 

αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 1960-. 9789605620561, ζει. 4-6 

19
 Υξπζφγνλνο, Κψζηαο Υ. 2017. Αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

2017. 9789606222832. 

20
 Κνληηάδεο, Ξελνθψλ. 2001. Μεηακνξθψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο : ε ζεζκηθή δηάζηαζε. Αζήλα : Παπαδήζεο, 2001. 9600214794, ζει. 252 

21
 Πξφδξνκνο, Γαγηφγινπ. 2012. Αηνκηθά δηθαηψκαηα. Αζήλα : Δθδφζεηο άθθνπια, 2012. 

9789604457977  

22
 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Κέξθπξαο. 2001. Ηφληνο επηζεψξεζε ηνπ δηθαίνπ. Αζήλα : Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, 2001. 1109-3323, ζει. 36 
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έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, 

ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο. Σν πιένλ ζεκαληηθφηεξν α. κεηά ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001
23

. 

v. 22§1 ε εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην Κξάηνο, πνπ 

κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη γηα 

ηελ εζηθή θαη πιηθή εμχςσζε ηνπ εξγαδφκελνπ αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ. ινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, 

έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο 

vi. 25§1 ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ ππφ 

ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. ια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. 25§4 ην 

Κξάηνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ρξένπο ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο 

vii. 116§2 ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη 

ζηελ πξάμε. 

Βαζηθά άξζξα γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε, ηφζν πξνο κεηαμχ ησλ ηδησηψλ φζν θαη σο 

πξνο ηελ Πνιηηεία, ησλ ΑκεΑ ζην χληαγκα ηεο Διιάδαο είλαη ην α. 2 θαη ην α. 4. 

Αξρηθψο, εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ σο απνζηνιή 

ηεο Πνιηηείαο θάζε αλζξψπνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ ΑκεΑ είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, θαζψο ηα ζηεξεφηππα θαη ε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο 

θνκκαηηνχ ηεο θνηλσλίαο είλαη ππαξθηή θαη αηηκψξεηε
24

. πλερίδνληαο, ε ηζνλνκία 

θαη ε ηζν-κεηαρείξηζε ζηνηρείν κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο εμαζθαιίδεηαη ζηηο 

πξψηεο (ζε ζεηξά) ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. ε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη ζην α. 21 θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνηππψλνληαη ζην α. 106, νπζηαζηηθά ζπληζηνχλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

κνληέινπ γηα ηελ αλαπεξία θαη ζπλαθφινπζα ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα 

                                                           
23

 Κνληηάδεο, Ξελνθψλ. 2001. Μεηακνξθψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο : ε ζεζκηθή δηάζηαζε. Αζήλα : Παπαδήζεο, 2001. 9600214794, ζει. 250-251 

24
 Μπατξαθηάξεο, Κψζηαο. 2010. Δπξσπαηθφ ζπλέδξην θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ γηα 

κία ςπρηαηξηθε κεηαξξχζκηζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ρξήζηε θαη γηα ην δηθαίσκα γηα ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. Θεζζαινλίθε : Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2010. 9789608850354. 
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ζρεδηάδεη θαη λα κεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο δσήο κε ηξφπν ψζηε λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. πκπεξαζκαηηθψο, νη αξρέο 

ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ λ., ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθήο 

ηζφηεηαο απνηεινχλ ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ν λνκνζέηεο έρεη αλαιάβεη λα 

θαηαπνιεκήζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ΑκεΑ
25

. 

2.2 Γεπηεξνγελέο Δπξωπαϊθό Γίθαην 

ε επξσπατθφ επίπεδν ππάξρνπλ ηφζν ήπην φζν θαη ζθιεξφ δίθαην
26

 πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θάπνηα 

έθθαλζε ηεο δσήο. Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ
27

 απνηειεί ην θείκελν σο ελαξθηήξην 

ζεκείν ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ηεο αλαπεξίαο (αλ θαη πξσηνγελήο 

κνξθή πεγή ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ). ην α. 6
Α
 θαιείηαη ην πκβνχιην ηεο ΔΔ λα 

απνηξέπεη κνξθέο δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο. Αλ θαη δελ δηλφηαλ θάπνην δηθαίσκα 

ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, αθνινχζεζαλ επξσπατθέο νδεγίεο πνπ θάιπςαλ απηφ ην 

θελφ. 

Αξρηθψο, ε νδεγία 2000/78/ΔΚ
28

 ηνπ πκβνπιίνπ (πκβνχιην ηεο ΔΔ) 

δεκνζηεχζεθε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2000 θαη αθνξνχζε ηελ απάιεηςε δηαθξίζεσλ 

ζηελ εξγαζία. χκθσλα κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο ζηελ νδεγία ζεκεηψλεηαη φηη νη 

δηαθξίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη αληηβαίλνπλ κε ην πλεχκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ην λφεκα ηνπ πξσηνγελνχο επξσπατθνχ δηθαίνπ. χκθσλα κε ηελ νδεγία ν 

εξγνδφηεο νθείιεη, ζεβφκελνο ηεο αξρή ίζεο κεηαρείξηζεο, λα δηακνξθψλεη ην ρψξν 

εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ψζηε ε πξφζβαζε θαη ε εξγαζία ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία λα κελ είλαη πην δπζρεξήο απφ απηή ησλ αλζξψπσλ ρσξίο θάπνηα εηδηθή 

αλάγθε (α. 5). ηελ νδεγία αλαθέξνληαη θαη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ηζφηεηαο. Αξρηθψο, ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε 

                                                           
25

 Βιαρφπνπινο, πχξνο. 2017. Θεκειηψδε δηθαηψκαηα : αηνκηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 

Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2017. 9789605626044. 

26
 Παπαγηάλλεο 

27
 Ησαθεηκίδεο, Παλαγηψηεο. 1998. Ζ πλζήθε ηνπ Ακζηεξληακ : λέν πξφηππν νινθιήξσζεο ή 

ζχκπησκα απν-νινθιήξσζεο. Αζήλα : Θεκέιην, 1998, ζει. 83-84 

28
 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 105 
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δηαζθάιηζε ελφο πγηνχο θιίκαηνο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ εξγνδφηε θαη 

εξγαδνκέλνπ (α. 13) θαη ηελ θαηάξγεζε θάζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ αληηβαίλεη 

κε ην «πλεχκα» ηεο νδεγίαο (α. 16), ηέινο δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ΑκεΑ 

ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, αζθψληαο φια ηα εζληθά έλδηθα κέζα (α. 9).  

ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2001/93/ΔΚ, ζρεηηθψο κε ην επξσπατθφ έηνο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 2003, ζην νπνίν ηα θξάηε κέιε θαη ε ΔΚ είραλ ζθνπφ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ΑκεΑ (α. 2), πξνηείλεηαη ε δηνξγάλσζε 

ζπλαληήζεσλ θαη εθδειψζεσλ, ε έλαξμε εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο 

ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζπλεξγαζία κε ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ζχληαμε εθζέζεσλ ζε θνηλνηηθή θιίκαθα. 

Ο θαλνληζκφο 1107/2006 κε ζέκα ηελ πξνζηαζία, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 

κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πνπ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο, απφ άληζε κεηαρείξηζε. 

Αξρηθψο, απαγνξεχεηαη απφ άηνκα ζηνλ ηαμηδησηηθφ ηνκέα ε άξλεζε κεηαθνξάο ησλ 

ΑκεΑ (α. 3). Οη ππεχζπλνη ηνπ αεξνδξνκίνπ αλαιακβάλνπλ ην ρξένο ηεο ζπλδξνκήο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο ησλ ΑκεΑ κέρξη ηελ πηήζε ηνπο θαη ηε 

δηαζθάιηζε κηαο αμηνπξεπνχο πηήζεο (δηθαίσκα ζηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε 

αεξνιηκέλεο, α. 7), ελψ επηηξέπεηαη ε ππνγξαθή ζχκβαζεο κε θνξείο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ άλσζελ δηαδηθαζία (α. 8). Θεηηθή είλαη θαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ ηνπ αεξνιηκέλα ζχκθσλα κε πνηνηηθά πξφηππα, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη 

κεηά απφ ζπλεξγαζία ησλ ππεπζχλσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ εθπξνζψπεζεο επηβαηψλ 

κε αλαπεξία (α. 9). Πξνθξίλεηαη, επίζεο, ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ 

πάλσ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ (α. 11). Σπρφλ παξαβηάζεηο ζπλεπάγεηαη άζθεζε 

δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ζηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ θξάηνπο κέινπο (α. 15), θαζψο θαη 

θπξψζεηο αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο (α. 16).  

 ην θνκκάηη ηνπ επίνπ δηθαίνπ αλήθνπλ ην ςήθηζκα (97/12/01), πάλσ ζηελ 

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζην νπνίν ην πκβνχιην θαιεί ηα 

θξάηε κέιε, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα ζεζκηθά επξσπατθά φξγαλα λα 

αλαζεσξήζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο Πξφηππνπο 

Καλφλεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΖΔ). Δπίζεο, ην ςήθηζκα (1999/ 186/02), ζρεηηθά 

κε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Σν πκβνχιην 

ζπλεράξε ηα θξάηε κέιε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ, αιιά επηζήκαλε 
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ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο απζηεξφηεξσλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ ίζεο κεηαρείξηζεο 

ζηελ εξγαζία θαη ζπλεξγαζία ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ΑκεΑ κε ηνπο 

θξαηηθνχο θνξείο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ην ςήθηζκα (2003/ 134/04) ην πκβνχιην 

ηεο ΔΔ θαινχζε ηα θξάηε λα ζηεξίμνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ κε αλαπεξία ζηελ 

θνηλσλία κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ πξφζβαζε ζε ηζηνηφπνπο ελεκέξσζεο 

θαη ζε δεκφζηεο εθδειψζεηο. ην ςήθηζκα (2003/ 175/01), ζην πιαίζην ηεο 

πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, ην πκβνχιην θάιεζε ηα θξάηε λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα έληαμεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ θνηλσλία, κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απαζρφιεζε. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ην πκβνχιην, κε ηελ 

επθνιφηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα, ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ ππαξρφλησλ 

πξνβιεκάησλ/θξαγκψλ ζηε δηαδηθαζία. ηηο 6 Μαΐνπ 2003 ην ςήθηζκα (2003/ 

134/05), ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πνιηηηζηηθή ππνδνκή θαη ηηο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, πξνθξίλεηαη ε 

εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε κέζα φπσο ηε ρξήζε ππνηίηισλ, επαλάγλσζηε γιψζζαο 

θαη ηεο λνεκαηηθήο, νδεγνί θαη θαηάινγνη ζε γιψζζα Braille, ρξήζε θσηηζκνχ 

πςειήο αληίζεζεο (θνληξάζη) ζηηο εθζέζεηο, εθηηκψληαο, ηαπηνρξφλσο, ηα έξγα ηνπο. 

2.3 Δπξωπαϊθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαπεξία 2010-2020 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Δπξψπεο ρσξίο 

εκπφδηα γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηζφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζηελ αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ απαζρφιεζεο, ηε βειηίσζε εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο πγείαο. Πξάμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ, απνηεινχλ ην α. 15 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε κε αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

ΑκεΑ, ην α. 12 ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε θαη ηέινο ηα άξζξα 13 θαη 14 ζε θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, φπσο ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
29

. 

                                                           
29

 Κνληηάδεο, Ξελνθψλ. 2001. Μεηακνξθψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο : ε ζεζκηθή δηάζηαζε. Αζήλα : Παπαδήζεο, 2001. 9600214794, ζει. 254 
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Ο πξψηνο ηνκέαο δξάζεο είλαη ε Πξνζβαζηκφηεηα, ε νπνία γηα ηα ΑκεΑ 

ζεκαίλεη λα έρνπλ πξφζβαζε, ζε ηζφηηκε βάζε µε ηνπο άιινπο, ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ζηα µέζα µεηαθνξάο, ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ), θαη ζε άιιεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο. Πξνθξίλνληαη, απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή λνκνζεηηθά κέηξα φπσο ε επίζπεπζε ηεο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνθήξπμεο δεκφζησλ δηαγσληζκψλ θαη πξσηνβνπιίεο φπσο ην «Φεθηαθφ 

ζεκαηνιφγην» θαη ηελ «Έλσζε Καηλνηνκίαο». ηνλ ηνκέα ηεο πκκεηνρήο ζηελ 

θνηλσλία ππνζηεξίδνληαη πξαθηηθέο φπσο ε ρξήζε ηνπ επξσπατθνχ δειηίνπ 

ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ, ε κεηάβαζε απφ ηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηελ θξνληίδα ησλ 

ΟΣΑ θαη ε βειηίσζε πξφζβαζεο ζε αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά δξψκελα αιιά θαη ζηελ 

άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. Ζ Ηζφηεηα σο βαζηθφ ζεκέιην ηεο ΔΔ, φπσο 

απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Υάξηε ηεο ΔΔ, ζα δηαζθαιηζηεί κέζσ ηεο θαιχηεξεο 

εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2000/78/ΔΚ θαζψο θαη κε εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, νη 

νπνίεο νξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ). ηνλ 

ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ε Δπηηξνπή πξνηείλεη εζληθέο δξάζεηο φπσο: 

i. αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηα άηνκα µε αλαπεξία 

ii. θαηαπνιέκεζε ηεο ηαθηηθήο ησλ παξνρψλ αλαπεξίαο θαη άιισλ παγηδεπηηθψλ 

µεζφδσλ πνπ ηα απνζαξξχλνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

iii. ζηήξημε ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο µέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) 

iv. αλάπηπμε ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

v. αλάπηπμε ππεξεζηψλ ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, δνµψλ ζηήξημεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ εξγαζία· πξναγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ 

απαιιαγήο. 

ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο φπνπ θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζε ειηθία 16 έσο 

19 εηψλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ 37%, πξνηείλνληαη ε εμάιεηςε ησλ λνκηθψλ 

θαη νξγαλσηηθψλ εκπνδίσλ γηα άηνκα µε αλαπεξία ζηα ζπζηήκαηα γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ µάζεζεο, ε παξνρή θαηάιιειεο θαηάξηηζεο θαη ζηήξημεο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ θαη ε ππνβνιή εθζέζεσλ γηα 

ηα πνζνζηά ζπµµεηνρήο θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπξνζζέησο, ηα ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ρξήδνπλ, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, βειηίσζεο απφ ηα 



18 

 

πξνγξάµµαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ζπλάξηεζε µε 

ηελ αλαπεξία ηνπο, ηα δεκφζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάµµαηα θαη ηηο άιιεο ππεξεζίεο 

δηεπθφιπλζεο θαζψο θαη ηα πξνγξάµµαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαη παξνρψλ. ηνλ 

ζεκαληηθφ ρψξν ηεο Τγείαο, ε επξσπατθή λνκνζεζία ζα ζπκπεξηιάβεη κέηξα γηα 

πεξηζζφηεξν ηζφηηκε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ 

ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο γηα ηα ζέκαηα ησλ ΑκεΑ θαη ραξηνγξάθεζεο αλαγθψλ 

ςπρνινγηθψλ. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζα επηδησρζεί κηα πην 

θηιηθή πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ ζηάζε ζηα δηεζλή θφξνπκ, θαζψο θαη ζα ηεζεί 

σο θξηηήξην ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ζηηο ππνςήθηεο 

ρψξεο έληαμεο ζηελ ΔΔ.  

2.4 Υάξηεο ηωλ ζεκειηωδώλ δηθαηωκάηωλ ηεο Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο (ΔΔ) 

ε επξσπατθφ επίπεδν θαηαγξάθεη ηα αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ
30

. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα ξπζκίδεη ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηεο νδεγίεο ηεο ΔΔ ψζηε λα κελ πξνζθξνχνπλ ζηελ «Δπξσπατθή 

χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ», ε νπνία είλαη επηθπξσκέλε απφ φια ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζηελ νπνία πξνζρψξεζε ε ΔΔ κε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

πλζήθεο
31

. 

i. Α. 1 ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη απαξαβίαζηε. Πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή 

θαη λα πξνζηαηεχεηαη. 

ii. Α. 14§1 θάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξφζβαζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζπλερή θαηάξηηζε. 

iii. Α. 14§2 ην δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ επρέξεηα δσξεάλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  

iv. Α. 21§1 απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ αλαπεξίαο ή ειηθίαο. 

                                                           
30

 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 78 

31
 αηιάλεο, Υξήζηνο Ν. 2010. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε σο δηεζλήο νξγαληζκφο θαη έλλνκε ηάμε κεηά ηε 

πλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο. Αζήλα-Κνκνηελή : Αλη. Ν. άθθνπια, 2010. 9789601524306, ζει. 227-

231 
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v. Α. 24§2 ζε φιεο ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, είηε επηρεηξνχληαη απφ 

δεκφζηεο αξρέο είηε απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, πξσηαξρηθή ζεκαζία πξέπεη 

λα δίλεηαη ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

vi. Α. 32 νη λένη πνπ εξγάδνληαη πξέπεη λα απνιαχνπλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ειηθία ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ή απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

βιάςεη ηελ αζθάιεηά ηνπο, ηελ πγεία ηνπο, ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή ή 

θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

2.5 Πξόγξακκα Helios 

πσο πξναλαθέξζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 80’ ππήξμε κεγάιε πξφνδνο ζηνλ 

λνκνπαξαζθεπαζηηθφ ηνκέα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ΑκεΑ ζηελ Διιάδα. θνπφο ήηαλ 

ε κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο απφ παζεηηθφ (παξνρή επηδνκάησλ) ζε 

ελεξγεηηθφ (θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη ζεξαπεία). Παξ’ φια απηά ε εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ δελ ήηαλ ζε επηζπκεηφ επίπεδν. Σν Πξφγξακκα Helios θάιπςε ηελ αλάγθε ηεο 

απνγξαθήο ησλ ΑκεΑ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο32. 

πγθεθξηκέλσο, ηε δεθαεηία απηή ε ΔΔ πξνρψξεζε ζε ςεθίζκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αλαπεξία ζχκθσλα κε ππνδείμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Απαζρφιεζε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηελ Κνηλφηεηα ην 1986 (86/39/ΔΟΚ). Οη 

γεληθέο ππνδείμεηο νδεγνχλ ζην πξφγξακκα Helios I33 ην νπνίν απνζθνπνχζε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ ΑκεΑ. Σν 1993 ην Helios II34 

πξφζζεζε κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απνθαηάζηαζεο θαη ελζσκάησζεο. Μεηαμχ απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ πκβνχιην πηνζέηεζε κηα Απφθαζε αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηε ξνή ηνπ θαλνληθνχ 

                                                           
32

 Καξαληηλφο Γεκήηξεο, Καβνπλίδε Σδέλε, Ησάλλνπ Υξήζηνο. 1990. EC observatory on national 

policies to combat social exclusiont : Second National Report: Greece. Athens : National Centre for 

Social Research, 1990, ζει. 63-64 

33
 ΔΔ, Απφθαζε πκβνπιίνπ 88/231/ΔΟΚ Δγθαζίδξπζε ελφο Γεχηεξνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο γηα ΑκΔΑ: Μία λέα θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή (Βξπμέιιεο, 1988) 

34
 ΔΔ, Απφθαζε πκβνπιίνπ 93/136/ΔΟΚ Δγθαζίδξπζε ελφο Σξίηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο γηα ΑκΔΑ: Helios II 1993-1996 (Βξπμέιιεο, 1993) 
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εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα απνηέιεζαλ ηελ ελαξθηήξηα 

βάζε γηα ηελ λνκνζεηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε ΔΔ αξγφηεξα. 

2.6 ύκβαζε δηθαηωκάηωλ ηωλ ΑκεΑ 

Ζ αλάγθε ζχληαμεο απηήο ηεο χκβαζεο είρε αλαγλσξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, 

αιιά κφιηο ην 2000 μεθηλάεη ε πξψελ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηεο 

απνζηνιήο αηηήκαηνο ζηνλ Δπίηξνπν λα πξνρσξήζεη ζε ζεζκνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηδηθφ Δηζεγεηή γηα ηελ 

Αλαπεξία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε
35

. Δλψ πξνεγήζεθαλ 

νξηζκέλεο πκβάζεηο, απφ ηε  Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο, 37/1933 θαη 

102/1952, φπνπ απνηππψζεθαλ ζέκαηα, ζε αξρηθφ ζηάδην, φπσο νη ζπληάμεηο 

αλαπεξίαο θαη ειάρηζηα φξηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ πην ζεκαληηθή χκβαζε 

απνηειεί ε 168/1988, ε νπνία είλαη αθηεξσκέλε γηα ηα ΑκεΑ, ρσξίο φκσο λα πεξηέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο. Σν πεξηερφκελφ ηεο «αλαιψλεηαη» ζηελ αλαθνξά ηεο 

ππνρξέσζεο ησλ θξαηψλ λα ζπληάμνπλ ζρέδην επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο φισλ 

ησλ ΑκεΑ ζε εζληθφ επίπεδν, ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζήο ηνπο 

θαη ηε ιήςε γεληθψλ κέηξσλ
36

. Σν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ελφο ζρεδίνπ, ελψ ε ad hoc Δπηηξνπή ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ην 2002. Παξ’ φια απηά ε 

ζεκαληηθφηεξε χκβαζε είλαη ησλ Γηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ. Ζ χκβαζε θαη ην 

Πξσηφθνιιν πηνζεηήζεθαλ κε ηελ Απφθαζε 61/611 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

ΟΖΔ. 177 θξάηε κέξε έρνπλ θπξψζεη ηε χκβαζε, ελψ κφιηο 92 ην Πξσηφθνιιν
37

. Ζ 

χκβαζε εηζήιζε ζην επξσπατθφ δίθαην κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ 

                                                           
35

 Ζ θπξία Catalina Devandas Aguilar απφ ηελ Κφζηα Ρίθα αλέιαβε θαζήθνληα σο ε πξψηε εηδηθή 

εηζεγήηξηα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2014, κεηά ην ςήθηζκα 

35/6 ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηε ζέζπηζε ηεο λέαο εληνιήο εηδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Μεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζεζκνχ είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ θξαηψλ κεξψλ γηα ηε 

δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ πάλσ ζην ζέκα ησλ ΑκεΑ, ε ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο ζην πκβνχιην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, εηεζίσο θαη ε δηεμαγσγή επηζθέςεσλ αλά ρψξα 

κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο θπβέξλεζεο, γηα λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 

36
 Κνληηάδεο, Ξελνθψλ. 2001. Μεηακνξθψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο : ε ζεζκηθή δηάζηαζε. Αζήλα : Παπαδήζεο, 2001. 9600214794, ζει. 255-256 

37
 Shaw, M. 2014. International law. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. 9781107612495. 
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2010/48/ΔΚ. Ζ χκβαζε έρεη κεηαθξαζηεί, πιένλ εθηφο απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα, 

ηφζν ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή, φζν θαη ζηε γιψζζα Braille. 

Αξρηθψο, αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο χκβαζεο, δειαδή ε πξναγσγή, πξνζηαζία 

θαη εμαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ, ελψ δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο 

θνηλσληθήο νκάδαο σο «εκείνα ποσ έτοσν μακροτρόνια ζφμαηικά, υστικά, διανοηηικά 

ή αιζθηηήρια εμπόδια, ποσ, ζε αλληλεπίδραζη με διάθορα εμπόδια, μπορούν να 

παρεμποδίζοσν ηην πλήρη και αποηελεζμαηική ζσμμεηοτή ηοσς ζηην κοινφνία, ζε ίζη 

βάζη με ηοσς άλλοσς». πλερίδεηαη, δίδνληαο ηνπο νξηζκνχο γηα ηηο έλλνηεο ηεο 

επηθνηλσλίαο, γιψζζαο, δηάθξηζε βάζεη αλαπεξίαο, εχινγεο πξνζαξκνγήο θαη 

θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε χκβαζε είλαη ν ζεβαζκφο ηεο 

αμηνπξέπεηαο, ε κε δηάθξηζε, ε πιήξεο έληαμε ζηελ θνηλσλία, ε ηζφηεηα επθαηξηψλ, 

πξφζβαζεο θαη θχινπ θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Οη ππνρξεψζεηο ησλ 

θξαηψλ ζπλνςίδνληαη σο δέζκεπζε πηνζέηεζεο λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, θαηάξγεζε βιαβεξψλ κέηξσλ πνπ ζπληεινχλ ζε 

δηαθξίζεηο, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ ΑκεΑ, πξφηαμε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

χκβαζεο θαη ζηελ θαηά ηφπν απηνδηνίθεζε, πξναγσγή ηερλνινγηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ πξνο φθεινο ησλ ΑκεΑ, ζεβαζκφο ησλ πνιηηηζηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ζπλεξγαζία κε άιια θξάηε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σα πκβαιιφκελα θξάηε νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ, 

δεδνκέλε, ηζνλνκία θαη λνκηθή πξνζηαζία (θαηά νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο) θαη γηα ηα 

ΑκεΑ. Δλψ ζεηηθφ θξίλεηαη φηη δελ ζεσξείηαη δηάθξηζε φηαλ ιακβάλνληαη κέηξα ππεξ 

ησλ ΑκεΑ. ην α. 5 αλαδεηείηαη ε βάζε ηεο λνκηθήο ζεκειίσζεο ηεο χκβαζεο. 

Σα άξζξα 6 θαη 7 αθνξνχλ ηηο «αδχλακεο» νκάδεο αηφκσλ ζε κηα θνηλσλία, ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Γίδεηαη κε ηδηαίηεξν χθνο ε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απηψλ (φπσο θαη γηα ηα παηδηά ρσξίο θάπνηα εηδηθή αλάγθε 

γηα ηα παηδηά κε θάπνηα αλαπεξία), ελψ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πξφλνηαο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ κε αλαπεξία. Ζ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε, σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, απνηππψλεηαη ζην 

α. 8. Ζ αθχπληζε μεθηλάεη ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν θαη κεγεζχλεηαη ζηελ θνηλσλία. 

ην α. δίλνληαη νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο κέζσ ησλ ΜΜΔ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη δεκνζίσλ εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ). Δθηελέο είλαη ην α. αλαθεξφκελν ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, δειαδή 
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ε αλαδηακφξθσζε θηηξίσλ, δεκνζίσλ ρψξσλ θαη κέζσλ κεηαθνξάο ψζηε λα κπνξνχλ 

λα εμππεξεηνχληαη ηα άηνκα κε φιεο ηηο αλαπεξίεο. ε ζπλδπαζκφ κε ην α. 20 ζην 

νπνίν πξνβιέπεηαη ε δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο ησλ ΑκεΑ, κε ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα αηζηφδνμε πξνζπάζεηα κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ρσξίο 

φκσο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο θαη θπξψζεηο. Κπξψζεηο, δηφηη ζην α. πξνβιέπεηαη 

θαη φηη φια ηα ζήκαηα ζηα θηίξηα πξέπεη λα είλαη γξακκέλα θαη ζηε γιψζζα Braille, ε 

νπνία ζπρλψο απνπζηάδεη. Σα θξάηε, ηέινο, νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα πξφζβαζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη γεληθψο ζε θάζε ηδησηηθφ ρψξν. Σν 

ζπγθεθξηκέλν α. ζπλδέεηαη, αξξήθησο, κε ην α. 19 ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε 

αλεμαξηεζία κεηαθίλεζεο, φπσο ειεπζεξία επηινγήο ηφπνπ δηακνλήο. 

Σα πκβαιιφκελα θξάηε είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζηαηεχνπλ ην δηθαίσκα ζηε 

δσή (α. 10) θαη ζηελ αζθάιεηα ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ (α. 11). Να εμαζθαιίδνπλ ηε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπο θαη ηελ ηζνλνκία (α. 12), θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, θαηαξηίδνληαο ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο 

λα δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη ηα ΑκεΑ (α. 13). Σα άξζξα 14 έσο 17 αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ ΑκεΑ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

αζθάιεηαο. πγθεθξηκέλσο, ηα ΑκεΑ ραίξνπλ ην δηθαίσκα πξνζσπηθήο αζθάιεηαο, 

πξνζηαηεχνληαη απφ βαζαληζηήξηα θαη θάζε κνξθή βίαο φπσο πξνζηαηεχεηαη ν 

θαζέλαο. Ζ ειεπζεξία γλψκεο (α. 21) είλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ησλ «εηδηθψλ» γισζζψλ. Σν α. 22 θαη 23 επηηάζζνπλ κε 

ίζνπο φξνπο ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ ΑκεΑ. Δηδηθή 

πξφλνηα δίδεηαη ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο κε ηελ πξφβιεςε ηελ απνκάθξπλζε απφ 

νηθνγέλεηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Πεξηζζφηεξν 

θαίλεηαη απηή ε κέξηκλα ζηα άξζξα 24 έσο 25, φπνπ θαη πξνζηαηεχεηαη ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (κε ζθνπφ ηελ πξαγκάησζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο), απαηηείηαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ (φπσο ε 

δηδαζθαιία ζε «εηδηθέο» γιψζζεο), ε εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη πξφζβαζεο ζην εθάζηνηε ζχζηεκα πγείαο (ζηφρνο ε πιήξεο αλεμαξηεζία ζηελ 

θνηλσληθή ηνπο δσή α. 26). Πιήξεο αλεμαξηεζία είλαη ην δεηνχκελν θαη ζην α. 27 

(δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ηα επηκέξνπο εξγαζηαθά δηθαηψκαηα κε ίζνπο φξνπο κε 

ηνπο ππνινίπνπο πνιίηεο). Ζ πξφζβαζε ζε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη ζε έλα 

αλεθηφ επίπεδν δσήο θαηνρπξψλεηαη ζην α. 28 (θαη εηδηθψο γηα ηα παηδηά θαη ηηο 
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γπλαίθεο. ια ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα απνηεινχλ εγγπήζεηο γηα ην α. 29, φπνπ 

πξνβιέπεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζηε δεκφζηα δσή (εθινγέο, ΜΚΟ) αιιά θαη 

πνιηηηζηηθή (αζιεηηζκφο, δξψκελα, ρψξνπο ςπραγσγίαο, ρψξνπο γηα παηδηά) ζην α. 

30.  

ην πιαίζην ζπιινγηθνχ ζηφρνπ, εμαζθαιίδεηαη ζην α. 32 ε δηεζλήο ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε πιεξνθφξεζε, ηερληθήο, νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. ην α. 33§2 θαη §3 αλαθέξεηαη ε 

δεκηνπξγία εζληθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ πξνθξίλνληαη λα παξαθνινπζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Σν α. 34 

αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Ζ 

12-κειήο Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ (κε κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ ηα 18) πςεινχ 

θχξνπο εθιέγνληαη βάζεη δίθαηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ πνιηηηζκνχ θαη ησλ θχξησλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο 

ηζφξξνπεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ θχισλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο εκπεηξνγλσκφλσλ κε 

αλαπεξίεο (34§3,4) κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ θαηάινγν ππνςεθίσλ, ν νπνίνο 

θαηαηίζεληαη απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε (34§5). Οη αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη ε 

εμέηαζε εθζέζεσλ (α.35), ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη θάζε 4 έηε κε πεξηερφκελν νξηδφκελν απφ ηελ 

Δπηηξνπή (φπσο πξνθιήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή). Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπδεηάεη 

θαη κε ΜΚΟ ή Γηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα ηηο εθζέζεηο(α.38), παξαδίδεη έθζεζε ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε αλά 2 έηε (α.39), ελψ δέρεηαη θαη αηνκηθέο αλαθνξέο (βάζεη ηνπ 

Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ) απφ θπζηθά πξφζσπα, ελψζεηο αηφκσλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ (κφλν απφ πκβαιιφκελα Κξάηε πνπ ην έρνπλ επηθπξψζεη)
38

. 

2.7 ύκβαζε δηθαηωκάηωλ ηνπ παηδηνύ 

Γηα πνιιά ρξφληα ε εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ απνηεινχζε 

βαζηθφ ζέκα ζην δηάινγν κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηα απηφ ην 1989 

πξαγκαηνπνηείηαη ην πλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πάλσ ζηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ φπνπ πξνθχπηεη θαη ε χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ πηνζεηήζεθε ζε 

κηα θξίζηκε ζηηγκή γηα ηνλ πιαλήηε θαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ επηθχξσζαλ 
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 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Π. 2014. Μεραληζκνί πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ : δηεζλείο πξάμεηο, 

ζεσξία θαη πξαθηηθή. Αζήλα : Θέκηο, ζει. 249-265 
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ηελ χκβαζε, ακέζσο
39

. Γηα απηφ ην 1989 πξαγκαηνπνηείηαη ην πλέδξην ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ πάλσ ζηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ φπνπ πξνθχπηεη θαη ε χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ
40

. 

Καη’ αξράο πξφθεηηαη γηα ηε χκβαζε κε ηηο πην πνιιέο επηθπξψζεηο, θαζψο 

πάλσ απφ 200 θξάηε παγθνζκίσο ηελ έρνπλ ππνγξάςεη θαη κφλν δχν δελ ηα «είραλ 

θαηαθέξεη», αξρηθψο νη ΖΠΑ θαη ε νκαιία. Γεχηεξνλ, ε επηξξνή ζηα εζληθά 

λνκνζεηηθά θείκελα είλαη εκθαλή ζε θάζε πεξίπησζε αθνχ ηα άξζξα ηα νπνία 

πεξηέρνληαη ζε απηήλ πξνυπνζέηνπλ ππνρξεσηηθή ηήξεζή ηνπο. Σξίηνλ, ππνρξεσηηθφ 

γηα ηα θξάηε κέξε είλαη λα παξνπζηάδνπλ ηαθηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ επηθξάηεηά ηνπο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο χκβαζεο. Σέηαξηνλ, ε 

χκβαζε πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θαη αλ δνπλ 

i. ην α. 1 νξίδεηαη φηη έλα παηδί είλαη θάζε αλζξψπηλν νλ κηθξφηεξν ησλ δεθανθηψ 

εηψλ, εθηφο εάλ ε ελειηθίσζε επέξρεηαη λσξίηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα γηα 

ην παηδί λνκνζεζία. 

ii. ην α. 2 αλαθέξεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη ηα 

δηθαηψκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε θαη λα ηα εγγπψληαη ζε θάζε παηδί 

πνπ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, ρσξίο θακία δηάθξηζε ή αληθαλφηεηάο ηνπο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο.
41

 

iii. Σν α. 23 φλ ην α. ζην νπνίν γίλεηαη νπζηαζηηθή αλαθνξά ζηα παηδηά κε αλαπεξία 

θξίλεηαη ην πην ζεκαληηθφ α. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. πγθεθξηκέλα ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ζηα πλεπκαηηθψο ή ζσκαηηθψο 

αλάπεξα παηδηά κηα αμηνπξεπή δσή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δξψκελα 

ηεο θνηλσλίαο. Υσξίο φκσο λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηελ θαίξηα αλάγθε ησλ παηδηψλ 

απηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο λα δερηνχλ θξαηηθή αξσγή ιφγσ ηεο θνζηνβφξαο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ζ αξσγή απηή ζηφρν έρεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

                                                           
39
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ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κε νκαιφ ηξφπν, ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε θαη ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αγαζά ηα νπνία δηθαηνχηαη 

σζάλ έθαζηνο άλζξσπνο
42

. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα 

αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πεξίζαιςε ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο απνθαηάζηαζήο ηνπο.
43

 

iv. ην α. 24 αλαθέξεηαη φηη «Σα ζπκβαιιφκελα θξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα 

ηνπ παηδηνχ λα απνιακβάλεη ην θαιχηεξν δπλαηφλ επίπεδν πγείαο θαη λα 

επσθειείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζήο 

αλαπήξσλ. Σα ζπκβαιιφκελα θξάηε επηδηψθνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ην φηη θαλέλα 

παηδί δελ ζα ζηεξείηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο απηέο». 

Αλαγλσξίδνληαο έηζη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ην δηθαίσκα ζηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε
44

. 
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 Βαθεά Υαηδεζηεθάλνπ Αλαζηαζία, Γηνχλε Γήκεηξα. 2003. πλέδξην γηα ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εμσζρνιηθή απαζρφιεζε = 

Conference on respect of children's needs and rights in early childhood education. Αζήλα : Κέληξν 

Παηδαγσγηθήο & Καιιηηερληθήο Δπηκφξθσζεο, "ρεδία", 2003. 9608754615, ζει. 26 

43
 1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ φηη ηα πλεπκαηηθψο ή ζσκαηηθψο αλάπεξα παηδηά πξέπεη 

λα δηάγνπλ πιήξε θαη αμηνπξεπή δσή, ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο εγγπψληαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, επλννχλ 

ηελ απηνλνκία ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ηνπ ζπλφινπ. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ λα ηπγράλνπλ εηδηθήο 

θξνληίδαο θαη ελζαξξχλνπλ θαη εμαζθαιίδνπλ, ζην κέηξν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ παξνρή, κεηά 

απφ αίηεζε, ζηα αλάπεξα παηδηά πνπ πιεξνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο θαη ζε απηνχο πνπ ηα έρνπλ 

αλαιάβεη, κηαο βνήζεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο πεξηζηάζεηο ησλ 

γνλέσλ ηνπ ή απηψλ ζηνπο νπνίνπο ηα έρνπλ εκπηζηεπζεί. 

3. Δλ φςεη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ, ε ρνξεγνχκελε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ παξφληνο α. βνήζεηα παξέρεηαη δσξεάλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ, θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ γνλέσλ ηνπο θαη απηψλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εκπηζηεπζεί ην παηδί, θαη 

ζρεδηάδεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηα αλάπεξα παηδηά λα έρνπλ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ επηκφξθσζε, ζηελ πεξίζαιςε, ζηελ απνθαηάζηαζε αλαπήξσλ, ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε θνηλσληθή έληαμε θαη πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θαη πλεπκαηηθήο ηνπο εμέιημεο. 

4. Μέζα ζε πλεχκα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή 

θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνιεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο ηαηξηθήο, ςπρνινγηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο ζεξαπείαο ησλ αλάπεξσλ παηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάδνζεο θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ θαη ζηηο 

ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ λα επηηξαπεί ζηα πκβαιιφκελα Κξάηε λα 

βειηηψζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ πείξα ηνπο ζε απηνχο 

ηνπο ηνκείο. ' απηφ ην πεδίν ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε νη αλάγθεο ησλ ππφ αλάπηπμε ρσξψλ. 
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v. Σν πιένλ ζεκαληηθφηεξν α. ηεο χκβαζεο είλαη ην α. 28 ην α. ηεο «εθπαίδεπζεο». 

«Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη, ηδηαίηεξα, γηα λα επηηεπρζεί ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 

πξννδεπηηθά θαη ζηε βάζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ: 

α) Καζηζηνχλ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ γηα φινπο. 

β) Δλζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ κνξθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν 

γεληθήο φζν θαη επαγγεικαηηθήο, ηηο θαζηζηνχλ αλνηρηέο θαη πξνζηηέο ζε θάζε παηδί, 

θαη παίξλνπλ θαηάιιεια κέηξα, φπσο ε ζέζπηζε ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

γ) Δμαζθαιίδνπλ ζε φινπο ηελ πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε παηδεία κε φια ηα 

θαηάιιεια κέζα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο. 

δ) Καζηζηνχλ αλνηρηέο θαη πξνζηηέο ζε θάζε παηδί ηε ζρνιηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ελεκέξσζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

ε) Παίξλνπλ κέηξα γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ ηαθηηθή ζρνιηθή θνίηεζε θαη ηε κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ εγθαηάιεηςεο ησλ ζρνιηθψλ ζπνπδψλ. 

πλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ α. είλαη ην α. 29 ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη 

ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ α. 28. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εξγαζίαο απηήο καο ελδηαθέξεη ην εμήο ζεκείν. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπκθσλνχλ 

φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα απνζθνπεί: 

i. ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή 

αλάπηπμε ησλ ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ. 

ii. ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα κηα ππεχζπλε δσή ζε κηα ειεχζεξε θνηλσλία 

κέζα ζε πλεχκα θαηαλφεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη θηιίαο 

αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ιανχο θαη ηηο εζληθηζηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο θαη ζηα πξφζσπα απηφρζνλεο θαηαγσγήο.» Δπνκέλσο θαη ζην ζέκα ηεο 

εηδηθήο αγσγήο ζθνπφο είλαη λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη αδπλακίεο ησλ παηδηψλ, λα 

αλαπηχζζνληαη ζην έπαθξν νη ππφινηπεο δπλάκεηο ηνπο θαη λα πξνεηνηκάδνληαη 
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λα εληαρζνχλ ζε κηα θνηλσλία ε νπνία νθείιεη λα ηα δερζεί σο αλαπφζπαζηα κέιε 

ηεο
45

. 

 

3 Δζληθή Ννκνζεζία 

3.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Δζληθνύ Ννκνζεηηθνύ Πιαηζίνπ Δηδηθήο 

Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Μαζεηώλ κε Αλαπεξία 

Με ηνλ λ. 453/1937 νξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηεο λνεηηθή πζηέξεζεο θαη 

ηδξχεηαη ην πξψην εηδηθφ ζρνιείν ζηελ Αζήλα. Σν 1950 γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα 

παξαηεξείηαη αλαθνξά ζηα άηνκα κε αλαπεξία ζε λνκνζεηηθφ θείκελν σο 

απνηέιεζκα ηεο κεηεκθπιηαθήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Με ηνλ λ. 904/1951 θαη 

905/1951
46

 νξίδεηαη: 

i. Χο ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ηχθισζε 

ii. Χο δηθαίσκα ησλ άλσζελ αηφκσλ λα θνηηνχλ ζηα εηδηθά γπκλάζηα 

iii. Χο δηθαίσκα ησλ άλσζελ αηφκσλ ζε επηδνκαηηθή πνιηηηθή 

Οπζηαζηηθψο, φκσο ην ειιεληθφ θξάηνο ιακβάλεη πξνλνκηαθή πνιηηηθή ην 1970 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Σν 1975 νξίζηεθε απφ ην ΤΠΔΠΘ 

επηηξνπή κειέηεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εηδηθήο αγσγήο κε ζθνπφ ηε ζχληαμε 

ζρεδίνπ λ. γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
47

.  

i. Ο λ. 1143/1981 λνκηκνπνηεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ πξνδηάγξαθαλ ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε, θπξίσο κε ηελ ίδξπζε απηνηειψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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ii. Σα άξζξα 32-36 ηνπ λ. 1566/1985
48

 αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ε 

αλάπηπμε εηδηθήο αγσγήο θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη κέζσλ ψζηε ην άηνκν 

κε αλαπεξία λα κπνξεί λα εθπαηδεχεηαη. εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ λ. είλαη ε 

απνπνκπή φξσλ φπσο άηνκα απνθιίλνληα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνπ λ. 1143/1981 θαη 

αληηθαζίζηαληαη κε φξνπο φπσο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

καζεηέο κε αλαπεξία. 

iii. Ο λ. 1566/1985 απνηειεί πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο, δεκηνπξγψληαο κηα ζεζκηθή ηζφηεηα ρσξίο φκσο 

λα αςεθάηε ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηειεπηαίαο.  

iv. Ζ εγθχθιηνο Γ6/247/6.05.1987 φξηζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο φπσο ςπρνιφγνη, 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ινγνζεξαπεπηέο θαη επηκειεηέο εηδηθήο αγσγήο ζηελ 

επίζεκε εθπαίδεπζε. 

v. Ζ εγθχθιηνο Γ6/636/27.11.1988 φξηδε φηη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζα παξέκελαλ 

ζηελ θνηλή ηάμε κε ηαθηηθφ δάζθαιν, ζηελ εηδηθή ηάμε πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζην 

γεληθφ ζρνιείν κε έλαλ πην θαηαξηηζκέλν δάζθαιν, ζηα εηδηθά ηκήκαηα κέζα ζηα 

γεληθά ζρνιεία θαη ζηα εηδηθά ζρνιεία. 

vi. Ο λ. 1846/1991 νξίδεη φηη νη καζεηέο κε αλαπεξία δχλαληαη λα εηζαρζνχλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο εμεηάζεηο θαζψο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

άηνκα πνπ έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία φπσο πεξηζζφηεξε δηάξθεηα εμέηαζεο. 

vii. Ο λ. 2817/2000
49

 απνζαθήληζε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ηα αλαγθαία 

κέηξα θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

3.2 Κωδηθνπνηεκέλε Ννκνζεζία 

ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα αλαθέξνληαη ε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, νη αδηθνπξαμίεο, 

ε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη νη δηαηάμεηο ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, ζηηο νπνίεο 

πξνβιέπνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ΑκεΑ. Γηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ φινη 

φζνη έρνπλ ηθαλφηεηα δηθαίνπ κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο 
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δηαηαξαρήο ή ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο αδπλαηεί ελ φισ ή ελ κέξεη λα θξνληίδεη 

κφλνο γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ (α. 1666). ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηα άηνκα ηίζεληαη 

ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, ε νπνία δηρνηνκείηαη ζε επηθνπξηθή θαη ζηεξεηηθή 

(πιήξεο ή κεξηθή). ε πιήξε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (α. 128), απνηειεί 

κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππάγεηαη θάπνηνο κε δηθαζηηθή απφθαζε
50

, αηηία κπνξεί 

λα είλαη ε αδπλακία εμάζθεζεο ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο απηνπξνζψπσο, 

φπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑκεΑ. ε κεξηθή ζηεξεηηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε κπνξεί λα ηεζνχλ ηα ΑκεΑ, 

αλαιφγσο ηεο αλαπεξίαο ηνπο (α. 129). Σν α. 131 πξνιαβαίλεη πεξηπηψζεηο δήισζεο 

βνπιήζεσο, ε νπνία παξήρζε θαηά ηελ ζηηγκή ειιηπνχο αληίιεςεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (ιφγσ έιιεηςεο ζπλείδεζεο ησλ πξάμεσλ ηνπ ή βξηζθφηαλ ζε 

ςπρηθή ή δηαλνεηηθή δηαηαξαρή πνπ πεξηφξηδε απνθαζηζηηθά ηε ιεηηνπξγία βνχιεζήο 

ηνπ). Οη πεξηνξηζκέλα ηθαλνί (α. 128) κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε δηθαηνπξαμίεο, φπσο 

νξίδεηαη ζηνλ λ. (α. 133)
51

. 

Ο δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο (α. 1669) επηιέγεηαη απφ ηνλ παζφληα (εθηφο αλ ην 

δηθαζηήξην ηνλ θξίλεη αθαηάιιειν θαη επηιέμεη ην ίδην). Δθηφο απφ θπζηθφ πξφζσπν, 

ν δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν (α. 1671) φπσο 

ζσκαηείν ή ίδξπκα, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη δηαζέηνπλ ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ππνδνκή, αιιηψο ζηελ αξκφδηα θνηλσληθή ππεξεζία.  

ην θνκκάηη ηεο αδηθνπξαμίαο, πξνβιέπεηαη φηη αλ θάπνηνο πξνμελήζεη βιάβε 

ηνπ ζψκαηνο ή πγείαο ηνπ πξνζψπνπ, κηα κνξθή αλαπεξίαο δειαδή, ππνρξεψλεηαη ζε 

απνδεκίσζε, εθηφο απφ ηα λνζήιηα θαη ηε δεκηά πνπ έρεη ήδε επέιζεη, νηηδήπνηε ν 

παζψλ ζα ζηεξείηαη ζην κέιινλ ή ζα μνδεχεη επηπιένλ εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ. Τπνρξέσζε απνδεκίσζεο ππάξρεη θαη πξνο ηνλ ηξίην, ν νπνίνο είρε 

θαηά ην λ. δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ παζφληα θαη ηηο 

ζηεξείηαη (α. 929). Σέινο, ε αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε πνπ πξνμελήζεθε ζηνλ 
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παζφληα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο, αλ 

επηδξά ζην κέιινλ ηνπ (α. 931). 

ηνλ ηνκέα ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ πξνβιέπεηαη φηη αλίθαλνη λα ζπλάςνπλ 

δηαζήθε είλαη φζνη βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε κε πιήξε ζηέξεζε ηεο 

δηθαηνπξαθηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ή κε ξεηή ζηέξεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπληάζζνπλ 

δηαζήθε (α. 1719). ην α. 1735 πξνβιέπεηαη γηα απηνχο πνπ ζπληάζζνπλ δηαζήθε θαη 

πάζρνπλ απφ θσθφηεηα, πξέπεη λα δνζεί ζ΄ απηφλ ε πξάμε γηα λα ηε δηαβάζεη θαη λα 

βεβαησζεί φηη απηφ έγηλε, ελψ αλ δελ κπνξεί θαη λα δηαβάζεη ρεηξφγξαθα, ε δηαζήθε 

ζπληάζζεηαη ελψπηνλ πέληε καξηχξσλ ή δεχηεξνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ηξηψλ 

καξηχξσλ (α. 1736). Σέινο, ζην α. 1745 πξνβιέπεηαη φηη φπνηνο θαηά ηελ πεπνίζεζε 

ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ είλαη άιαινο ή θσθάιαινο ή απφ άιιν ιφγν εκπνδίδεηαη λα 

κηιάεη, κπνξεί λα ζπληάμεη κπζηηθή δηαζήθε. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα γξάςεη 

επάλσ ζην έγγξαθν πνπ εγρεηξίδεηαη ή επάλσ ζην πεξηθάιπκκα πνπ ην πεξηέρεη, 

ηδηνρείξσο ηε δήισζε φηη ην έγγξαθν είλαη ε δηαζήθε ηνπ, θαη αλ ην έγγξαθν 

γξάθηεθε απφ άιινλ, θαη φηη ην δηάβαζε ν δηαζέηεο. Απηή ε δήισζε πξέπεη λα 

γξαθεί απφ ην δηαζέηε ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπκπξάηηνπλ θαη λα βεβαησζεί απηφ ζηελ πξάμε. 

ην Γεληθφ Μέξνο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνβιέπεηαη φηη γηα ελέξγεηα ή 

παξάιεηςε πνπ ηέιεζε θσθάιαινο δελ ηνπ θαηαινγίδεηαη, αλ θξηζεί φηη δελ είρε ηελ 

απαηηνχκελε πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεί ην άδηθν ηεο πξάμεο ηνπ ή λα 

ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην άδηθν απηφ (α. 33) φπσο θαη γηα 

πξάμεηο πνπ ηειέζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα λνζεξήο δηαηάξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ 

ιεηηνπξγεηψλ ή αληθαλφηεηαο αληίιεςεο ηνπ αδίθνπ ηεο πξάμεο, δελ ππάξρεη 

θαηαινγηζκφο (βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα ηεξεζεί ππάξμεη έγθιεκα). Αλ πάιη εθείλνο 

πνπ έρεη θαηά ην α. 36 ειαηησκέλε ηθαλφηεηα θαηαινγηζκνχ ιφγσ δηαηάξαμεο ησλ 

πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ν θαηά ην α. 33 θσθάιαινο είλαη επηθίλδπλνο ζηε 

δεκφζηα αζθάιεηα θαη ε πξάμε πνπ ηέιεζε είλαη θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα γηα ην 

νπνίν ν λ. απεηιεί πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο αλψηεξε απφ έμη κήλεο, ην 

δηθαζηήξην ηνλ θαηαδηθάδεη ζε πεξηνξηζκφ ζηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα ή 

παξαξηήκαηα ησλ θπιαθψλ (α. 38). Ο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο δελ κπνξεί λα 

εμαθνινπζήζεη πέξα απφ δέθα έηε γηα ηα πιεκκειήκαηα θαη πέξα απφ δεθαπέληε έηε 

γηα ηα θαθνπξγήκαηα (α. 39). Σέινο, αλ θάπνηνο, ιφγσ λνζεξήο δηαηάξαμεο ησλ 
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πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (α. 34) ή θσθαιαιίαο (α. 33 παξ. 1), απαιιάρζεθε απφ 

ηελ πνηλή ή ηε δίσμε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, γηα ην νπνίν ν λ. απεηιεί πνηλή 

αλψηεξε απφ έμη κήλεο, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε θχιαμή ηνπ ζε δεκφζην 

ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα εθφζνλ θξίλεη φηη είλαη επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα (α. 69)
52

. Σν α. 2 ηνπ λ. 4198/2013, γηα ηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο 

2011/36/ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηξνπνπνίεζε ηνλ πνηληθφ 

θψδηθα. Δηδηθφηεξα, ην α. 323Α αληηθαηαζηάζεθε σο εμήο: "Ο δξάζηεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ αλ ε 

πξάμε: α) δηαπξάρζεθε ζε βάξνο αλειίθνπ ή αηφκνπ κε ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή 

αλαπεξία. Σέινο, βάζεη ηξνπνπνίεζεο κε ηνλ λ. 4285/2014, πξνζηέζεθε ην α. 81
Α
, 

ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε αχμεζε ηεο πνηλήο θαηά έμη κήλεο ζε θαηαδίθε 

πιεκκειήκαηνο, θαηά δχν έηε ζε θαηαδίθε θαθνπξγήκαηνο θαη ν δηπιαζηαζκφο ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο, ζε πεξηπηψζεηο ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ ιφγσ αλαπεξίαο. 

ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πξνβιέπεηαη φηη φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε δηαηάξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, ην 

δηθαζηήξην, αλ δελ πξφθεηηαη λα εθδψζεη αζσσηηθή απφθαζε, δηαηάζζεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο ηειεί ζε πξνζσξηλή θξάηεζε, ην 

δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε δηθαζηηθφ ςπρηαηξείν 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνην, ζε άιιν ςπρηαηξείν, θαηά πξνηίκεζε 

δεκφζην (α. 80). ηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ κε δηαλνεηηθή αζζέλεηα 

πνπ θαινχληαη σο κάξηπξεο, φηαλ θάπνηνο δηελεξγεί αλάθξηζε ή θαη ην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα κελ ηνπο εμεηάζεη (α. 210)
53

. Δλψ θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο καξηχξσλ 

πνπ πάζρνπλ θσθαιαιία πξνβιέπεηαη λα είλαη ε εμήο:  

i. ιεο νη εξσηήζεηο θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο δίλνληαη ζηνλ θνπθφ, αθνχ 

θαηαγξαθνχλ απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο αλάθξηζεο ή ηνπ δηθαζηεξίνπ, ελψ νη 

απαληήζεηο δίλνληαη απφ απηφλ πξνθνξηθά.  

                                                           
52

 Κνζκάηνο, Κψζηαο. 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα : 

ζπιινγή βαζηθήο λνκνζεζίαο. Αζήλα Θεζζαινλίθε : άθθνπια, 2002. 9603016330, ζει. 95 
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 Κνζκάηνο, Κψζηαο. 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα : 
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ii. ηνλ άιαιν νη εξσηήζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο δίλνληαη πξνθνξηθά θαη απηφο 

απαληά γξαπηψο.  

iii. ηνλ θσθάιαιν νη εξσηήζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο δίλνληαη γξαπηψο θαη απηφο 

απαληά κε ηνλ ίδην ηξφπν. ην αθξναηήξην νη γξαπηέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

απφ ηνλ άιαιν ή απφ ηνλ θσθάιαιν, αθνχ κνλνγξαθεζνχλ απφ ηνλ πξφεδξν θαη 

ηνλ γξακκαηέα, θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαη ζπλνδεχνπλ ηε δηθνγξαθία.  

iv. Αλ ν θνπθφο ή ν άιαινο ή ν θσθάιαινο δελ μέξεη λα δηαβάδεη ή λα γξάθεη, 

φπνηνο δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε ή δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε δηνξίδεη έλαλ ή δχν 

δηεξκελείο, πνπ, αλ είλαη δπλαηφ, εθιέγνληαη θαηά πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπλήζηζαλ λα ζπλελλννχληαη κε ηνλ θνπθφ, ηνλ άιαιν ή ηνλ 

θσθάιαιν. 

ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3528/1907) 

πξνβιέπεηαη φηη ε έιιεηςε θπζηθψλ ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ δελ εκπνδίδεη ηελ 

πξφζιεςε, εθφζνλ ν ππάιιεινο, κε ηελ θαηάιιειε θαη δηθαηνινγεκέλε ηερληθή 

ππνζηήξημε, κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, ελψ εηδηθέο 

δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ αηφκσλ κε αλαπεξία δελ ζίγνληαη (α. 7). πσο θαη ζην 

χληαγκα έηζη θαη ζηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα εμαζθαιίδνληαη νξηζκέλεο αξρέο γηα 

ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ φπσο ηηο αξρέο ηεο ίζεο επθαηξίαο ζπκκεηνρήο, ηεο 

αμηνθξαηίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο δεκνζηφηεηαο (α. 12). Δπίζεο ηα ΑκεΑ πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηελ απφιπζε, 

ζχκθσλα κε ην α. 21, θαζψο απφιπζε ιφγσ ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αληθαλφηεηαο, 

απαηηείηαη αλαδηνξηζκφο κε ηνλ ίδην βαζκφ κέζα ζε κηα πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε 

(ππφ πξνυπνζέζεηο
54

). Γηθαίσκα εηδηθήο άδεηαο (α. 50) παξέρεηαη ζηνπο ππαιιήινπο 

κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ (θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, άδεηα κε απνδνρέο 6 

εξγάζηκσλ εκεξψλ επηπιένλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο). ην α. 53 αλαθέξεηαη φηη νη 

ππάιιεινη κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, δηθαηνχληαη κείσζε σξαξίνπ εξγαζίαο θαηά 

δπν ψξεο εκεξεζίσο (γηα δηάξθεηα επηπιένλ 6 κελψλ απφ ην θαλνληθφ) ή δέθα κήλεο 

άδεηα κε απνδνρέο (γηα αλαηξνθή παηδηνχ) (α. 53). Δπίζεο, ε πεξίνδνο ηεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο δηπιαζηάδεηαη φηαλ έλα άηνκν πάζρεη απφ δπζίαην λφζεκα
55

 (α. 

                                                           
54

 ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή επδφθηκε ππεξεζία, αίηεζε αλαδηνξηζκνχ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

πέληε εηψλ απφ ηελ απφιπζε, ππάξρνπλ φια ηα ηππηθά πξνζφληα. 

55
 Χο δπζίαηα λνζήκαηα ζεσξνχληαη νη λνζεξέο θαηαζηάζεηο θαη ηα λνζήκαηα, πνπ απαηηνχλ 

καθξνρξφληα λνζειεία ή ζεξαπεία, πξνζβάιινπλ έλα ή πεξηζζφηεξα φξγαλα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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54). Ζ κείσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαηά κία ψξα ηελ εκέξα πξνθεηκέλνπ γηα 

ηαθηηθνχο ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ, πνπ έρνπλ παηδηά κε 

πλεπκαηηθή, ςπρηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία ή ζχδπγν κε αλαπεξία 100% ηνλ νπνίν 

ζπληεξεί, γίλεηαη ρσξίο αλάινγε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ηνπο, εθφζνλ ε αλαπεξία 

ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη άλσ ηνπ 67%. 

3.3 Μεηαθνξέο θαη Δπηθνηλωλία 

Ζ κεηαθνξά θαη κεηαθίλεζε ησλ ΑκεΑ απνηειεί έλα βαζηθφ πξφβιεκα. Οη ιχζεηο 

πνπ έρνπλ λνκνζεηεζεί, απνηέιεζαλ ε αηηία γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο 

ησλ ΑκεΑ. Με ηνλ λ. 2696/1999
56

 πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ γηα 

ηνπνζέηεζε νρεκάησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, ελψ παξαβίαζή ηνπο 

ζεκαίλεη επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ. Σα πεδνδξφκηα θαη νη δηαβάζεηο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα (κέζσ 

ησλ ακαμηδίσλ ηνπο) θαη ησλ νδεγψλ ηνπο. ηνλ λ. 4530/2018 πξνβιέπεηαη φηη δελ 

επηηξέπεηαη άξλεζε κίζζσζεο απφ νδεγφ Δπηβαηεγνχ Γεκφζηαο Υξήζεο (ΔΓΥ) ζε 

πεξίπησζε ΑκεΑ κε ζθχιν νδεγφ (α. 1). Δπίζεο, ηα ΑκεΑ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε 

πεξίπησζε αλακνλήο κίζζσζεο ΔΓΥ. Σα πνιπκνξθηθά ΔΓΥ νθείινπλ λα πιήξε 

εμνπιηζκφ γηα κεηαθνξά ησλ ΑκεΑ φπσο ξάκπα, ηκάληεο ζηήξημεο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

ακαμηδίνπ (α. 14). Σέινο, νη νδεγνί νρεκάησλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ξάκπεο δηάβαζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή ζηαζκεχνπλ ζε απνθιεηζηηθέο ή γεληθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία ηηκσξνχληαη κε επί ηφπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο 

θαη ηεο άδεηαο νδήγεζεο, απφ ην βεβαηνχληα ηελ παξάβαζε, γηα εμήληα εκέξεο (α. 

29). Με ην λ. 2465/1997
57

 παξαρσξήζεθαλ ηξεηο άδεηεο ΔΓΥ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο, εθηά γηα ηελ πεξηνρή Αζήλα-Πεηξαηά, δχν άδεηεο γηα θάζε λνκφ (άλσ 

ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ θαηνίθσλ) θαη κία άδεηα γηα θάζε λνκφ (θάησ ησλ εθαηφ 

                                                                                                                                                                      
εμάξζεηο ή πθέζεηο. Σα λνζήκαηα απηά ζεσξνχληαη θαη’ αξρήλ ηάζηκα ή ζεξαπεχζηκα, πξνζδνθάηαη δε 

φηη ε θαιή ρξήζε ηεο δηπιάζηαο αλαξξσηηθήο άδεηαο ζα ζπληειέζεη ζηελ ιεηηνπξγηθή επαλέληαμε ηνπ 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ, νπφηε θαη παχεη λα ηζρχεη ην επεξγέηεκα ηεο παξαηεηακέλεο αλαξξσηηθήο 

άδεηαο 

56
 Κνζκάηνο, Κψζηαο. 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα : 
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ρηιηάδσλ θαηνίθσλ). Σα άλσζελ νθείιεηαη λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

κεηαθνξά, απνθιεηζηηθψο, αηφκσλ κε βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή θηλεηηθά, ελ 

γέλεη, πξνβιήκαηα, θαζψο θαη φζσλ ηα ζπλνδεχνπλ. Δλψ κείσζε, πξνβιέπεηαη, θαηά 

40% ηεο ηεθκαξηήο δαπάλεο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο εηδηθψο 

δηαζθεπαζκέλν γηα ΑκεΑ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 2238/1994
58

. Ζ κεηαθνξά ησλ 

καζεηψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο πξαγκαηνπνηείηαη 

είηε κε θνηλά δξνκνιφγηα ησλ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ Δληαία 

ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ πγθξνηήκαηνο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε έθπησζεο 

50% επί ηνπ λαχινπ ζε φιεο ηηο ζέζεηο ησλ γηα ηα άηνκα κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ θαη άηνκα κε παξαπιεγία ηεηξαπιεγία, ηχθισζε, 

λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ θαη ζχλδξνκν Down (α. 4§3 ηνπ λ. 3709/2008). ην α. 

41§2 ηνπ λ. 4256/2013 πξνβιέπεηαη, φηη γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη 

βειηίσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο έξγνπ ζε ιηκέλεο, δηαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία. 

ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο ν λνκνζέηεο εμαζθάιηζε ηελ παξνρή εηδηθψλ 

ρακειψλ θνηλσληθψλ ηηκνινγίσλ
59

, απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδαο 

(λ. 2963/2001
60

). εκαληηθή απφθαζε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα νξίζεη σο αλαγθαίν 

ζηνηρείν, φηη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ε αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν 

πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη 

ηελ ελδερφκελε ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ απφ απηά (α. 4 ηνπ λ. 3979/2011). Σν α. 

3 ηνπ λ. 2328/1995
61

 γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηνπ 
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 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 522 

59
 Άηνκα κε βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία, εθφζνλ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο 

παξαπιεγίαο ηεηξαπιεγίαο ή έρνπλ ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ άλσ ή θάησ άθξσλ, δηθαηνχληαη, 

είηε ηα ίδηα πξνζσπηθά είηε ν θεδεκφλαο ηνπο, κέρξη ρίιηεο (1.000) κνλάδεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

κεληαίσο ην θαζέλα, γηα κία κφλν ηειεθσληθή ζχλδεζε. Άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 50% δηθαηνχληαη έθπησζεο 50% ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε γξαπηψλ κελπκάησλ κέζσ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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ηνπηθνχ ξαδηνθψλνπ, ε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ηεο αγνξάο ξαδηνηειενπηηθψλ 

εθπνκπψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, αλαθέξεη φηη νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ζα κεηαδίδνπλ 

δσξεάλ ηξηκεληαία κελχκαηα κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν θαζεκεξηλά, εηδηθά γηα ηελ 

πγεία, ζέκαηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Σν α. 9 ηνπ λ. 2644/1998 γηα ηελ παξνρή 

ζπλδξνκεηηθψλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ νξίδεη φηη νη θάηνρνη 

άδεηαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πεληάιεπην δειηίν εηδήζεσλ ζηε 

γιψζζα λνεκαηηθνχ θσθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνγξάκκαηά ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη, φηη νη θάηνρνη 

αδεηψλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ πξφγξακκα αλάπαπζεο κηζήο ψξαο αλά 

δεθαπελζήκεξν γηα θσθνχο θαη ηπθινχο. To α. 17 ηνπ λ. 3592/2007 γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσλ ελεκέξσζεο νξίδεη φηη ν 

ζηφρνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ κέζσ ςεθηαθήο επίγεηαο 

ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο είλαη ε ζπκβνιή ηεο εηαηξείαο (ζπγαηξηθή ηνπ δεκφζηνπ 

ξαδηνηειενπηηθνχ νξγαληζκνχ ΔΡΣ Α.Δ.) ζηηο πιεξνθνξίεο , ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ αλαςπρή, ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο, ηελ θάιπςε δηεζλψλ 

θαη εζληθψλ εθδειψζεσλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή θαη εθπνκπή πξνγξακκάησλ γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο. Δπηπιένλ, ν Ν. 4173/2013, α. 2§5 γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Νένπ 

Διιεληθνχ Ραδηνθψλνπ, Internet & Σειεφξαζε (ΝΔΡΗΣ ΑΔ) πξνβιέπεη φηη ην 

πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη θαη ε παξνρή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη θαηάιιειεο κνξθέο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο θαη αιιειεπίδξαζεο, 

αλαπεξίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε παξαγσγή θαη ε παξνρή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

απφ ηε ΝΔΡΗΣ πηνζεηεί δηεζλψο απνδεθηά ηερληθά πξφηππα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

3.4  Θεζκνπνίεζε 

Ο φξνο ζεζκνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα φξγαλα, ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ΑκεΑ. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή, 

παξαηεξείηαη ζπρλά θαη επνκέλσο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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Αξρηθψο, κε ηνλ λ. 2956/2001
62

 ζπζηήζεθε κε έδξα ηελ Αζήλα αλψλπκε 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ θαη κία απφ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη ε εθηέιεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο
63

. ην α. 21 ηνπ λ. 3329/2005 πξνβιέπεηαη ε 

ίδξπζε ππεξεζηψλ απφ Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, φπνπ 

παξέρεηαη ήπηα ζεξαπεία, θνηλσληθή ζηήξημε, πνιηηηζηηθή ςπραγσγία θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Δπίζεο, μεθηλάεη ε ιεηηνπξγία 

ηεγψλ Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε κφληκεο δηαβίσζεο θαη θαηνηθίαο ζηα Άηνκα κε Αλαπεξία πνπ δηαβηνχλ 

ζε απηέο.  

Με ηνλ λ. 3454/2006 (α. 13), αληηθαζίζηαηαη ην α. 10 ηνπ 3106/2003
64

, 

πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξίνπ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΔΠΑ-ΑκεΑ) 

κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ιεηηνπξγία ππφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Ο ζθνπφο ηνπ δεκνζίνπ ΝΠΗΓ είλαη ε εμέηαζε θαη αλαθνξά γηα ηελ 

πξφνδν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ, ζηελ Διιάδα θαη φρη κφλν, ν 

έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνγξακκάησλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ ΑκεΑ, ε ζπκβνιή κε πξνηάζεηο γηα φινπο ηνπο ηνκείο 

πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ βίνπ ησλ ΑκεΑ, κέζσ ηεο ππνζηήξημεο αλάπηπμεο 

ηερλνινγηψλ, ε δεκηνπξγία βάζεσο δεδνκέλσλ πεξί ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ 

πξνζηαζίαο ησλ ΑκεΑ, ε επηκέιεηα θσδηθνπνίεζεο ηνπ εζληθνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηα ΑκεΑ θαη ηέινο ε έξεπλα γηα πξνγξάκκαηα απντδξπκαηνπνίεζήο 

ηνπο
65

. Δλ ζπλερεία, κε ηνλ λ. 4249/2014 πξνβιέθζεθε ε επέθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο νβαξψλ Γεγνλφησλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

                                                           
62

 Λαγνχ, Κσλζηαληίλα. 2006. Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο. Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

2006. 9602723955, ζει. 111 

63
 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 210 
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δηάθξηζεο ιφγσ αλαπεξίαο. Δπηπιένλ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα παξίζηαηαη 

κέζσ αληηπξνζψπνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη λα ππνβάιιεη ζπζηάζεηο. 

Σν Δζληθφ Ηλζηηηνχην Κσθψλ βξίζθεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (λ. 4052/2012) θαη ζηνρεχεη 

ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θψθσζεο θαη απψιεηαο αθνήο, ζηελ παξνρή εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο, ζηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε βνήζεηαο ζε απηά ηα άηνκα 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θσθψλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. 

Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (λ. 

4052/2012) θαη νη φξνη θαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 265 / 

17-04-1979. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο 

Σπθιψλ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ηπθιψλ παηδηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

αλάπηπμεο, ε έληαμή ηνπο απφ ηελ πξνγελλεηηθή ειηθία ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπο. ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ, νη άλζξσπνη κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα επίπεδα θαη κε 

δηάθνξνπο ζηφρνπο. Βαζηθά, πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

θαη εθπαίδεπζε ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε). Δπηπιένλ, 

ην Κέληξν δηαζέηεη Δηδηθή Γεκνηηθή ρνιή γηα Σπθιά παηδηά, Δηδηθφ Γεκνηηθφ 

ρνιείν Σπθιψλ θαη Δηδηθφ Νεπηαγσγείν ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

Με ηνλ λ. 4443/16 ζπλίζηαληαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 10 ζέζεηο γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ θνξέα παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. ην πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο ησλ δεδνκέλσλ 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε λνκνζεζία δεκηνπξγίαο ηνπ, εκπεξηέρεηαη ε παξνρή 

ζπλδξνκήο πξνο ηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο, ε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη 

θαηαβνιή εηδηθψλ εθζέζεσλ. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη νη αλεμάξηεηεο αξρέο θαζψο θαη νη 

ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
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Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο θχξηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (α. 15).  

Με ηνλ λ. 4368/2016 ζπζηάζεθε Δπηηξνπή γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Βάζεη ηνπ α. 5§6, ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο 

θαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

ζπγθξνηείηαη επηπιένλ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαπεξία θαη ηελ 

αλακφξθσζε απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. πζηάζεθε Γηεχζπλζε Αλαπεξηθψλ 

Δπηδνκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ
66

 (α. 23 ηνπ λ. 4520/2018) κε 

αξκνδηφηεηεο ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ κνλάδσλ κε αζρνιία ηελ 

απνλνκή αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ θαη παξαθνινχζεζε ζρεηηθήο λνκνινγίαο. Σν 

Σκήκα Υνξήγεζεο Αλαπεξηθψλ Δπηδνκάησλ δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα γηα ιήςε 

αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ, εθδίδεη πξάμεηο ρνξήγεζήο ηνπο, δηελεξγεί ειέγρνπο, 

δηακνξθψλεη εγθπθιίνπο θαη εμεηάδεη ηα πνξίζκαηα ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ. Σν 

Σκήκα ρνξήγεζεο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ αλαπήξσλ δηαζέηεη, κεηαμχ άιισλ ηελ 

ηδηαίηεξε αξκνδηφηεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα 

ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ. πζηήλνληαη, επηπξνζζέησο, επηκέξνπο δηεπζχλζεηο πνπ 

είηε ζπλεπηθνπξνχλ ηηο εξγαζίεο ηεο άλσζελ Γηεχζπλζεο είηε δηεπθνιχλνπλ, απηέο, ζε 

ηνπηθφ επίπεδν.  

πζηήζεθε Οκάδα Τγείαο
67

 κε ηνλ λ. 4486/2017 κε θάπνηα απφ ηα θαζήθνληά 

ηεο λα κεξηκλά γηα ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη λα 

ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο ππεξειίθσλ, 

αλαπήξσλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη εηδηθφ ζψκα 

γηαηξψλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ αλαπεξίαο απνηεινχκελν απφ γηαηξνχο ηνπ ΗΚΑ. 

Με ηνλ λ. 3996/2011 ζπγθξνηήζεθε ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ππαγφκελν ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε αξκνδηφηεηεο, κεηαμχ άιισλ, 

ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γηα δηαθξίζεηο ιφγσ 
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 ην ηκήκα ρνξήγεζεο αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ θαη ζην ηκήκα ρνξήγεζεο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ 
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θαη έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν. 



39 

 

αλαπεξίαο θαη ε εμαζθάιηζε φηη νη εξγνδφηεο πξνρσξνχλ ζε φιεο ηηο εχινγεο 

πξνζαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ηδίσο ε πξφζβαζε θαη ε παξακνλή ησλ 

ΑκεΑ ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

ην ίδην ην ψκα ζπγθξνηήζεθε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

ζηελ Δξγαζία κε Απηνηειέο Γξαθείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηα ΑκεΑ. πλερίδνληαο, ζπζηήζεθε εηδηθή Γηεχζπλζε Αλαπεξηθψλ Δπηδνκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην εξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (λ. 4520/2018). Ζ Γηεχζπλζε 

ηξηρνηνκείηαη ζην ηκήκα ρνξήγεζεο αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ, ηκήκα ρνξήγεζεο 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ αλαπήξσλ θαη ζην ηκήκα ειέγρσλ θαη δηαρείξηζεο 

πιεξσκψλ θαη κεηαβνιψλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αηηεκάησλ ρνξήγεζεο ησλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο, 

(ηκήκα ρνξήγεζεο αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ), ε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ρνξήγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ, ε εηζήγεζε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ησλ αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ (ηκήκα ρνξήγεζεο 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ) θαη ζηα δχν πξνεγεζέληα ηκήκαηα αλαιακβάλνπλ ηε 

ζχληαμε εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ κε ην πεδίν αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηε ςεθηνπνίεζε ηνπ 

ηξφπνπ απνλνκήο ησλ επηδνκάησλ, ηε παξαπνκπή ζηε Γεπηεξνβάζκηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή αηηνχλησλ ή δηθαηνχρσλ αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ, ηέινο ε 

εθηέιεζε δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ, ε ελεκέξσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ επηδνκαηνχρσλ, ε δηελέξγεηα ειέγρσλ λνκηκφηεηαο (ηκήκα 

ειέγρσλ δηαρείξηζεο πιεξσκψλ θαη κεηαβνιψλ). Δπίζεο, ζπλίζηαηαη Σκήκα εμέηαζεο 

πξνζθπγψλ αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Δλδηθνθαλψλ 

Πξνζθπγψλ, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ εκπξφζεζκε εμέηαζε απφ ην αξκφδην ξγαλν ησλ αζθνχκελσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ θαηά απνθάζεσλ-πξάμεσλ ησλ θαζ’ χιελ 

θαη ηφπνλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, αλαθνξηθά κε ηα αλαπεξηθά 

επηδφκαηα.  
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3.5  πληαμηνδνηηθό ύζηεκα 

χκθσλα κε ηνλ λ. 1902/1990
68

 (α. 27) νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη ζχληαμε 

αλαπεξίαο ππφ πξνυπνζέζεηο εμαξηψκελεο απφ ηελ ειηθία θαη ηηο εκέξεο εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλσο, ν εξγαδφκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή 

ε αζθαιηζκέλε ην 60ν θαη πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο πελήληα ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο εξγαζίαο
69

 ή ηξηαθφζηεο εκέξεο εξγαζίαο θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 21 ν 

έηνο ειηθίαο
70

 θαη ηέινο δηθαηνχηαη ζχληαμε αλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε 

ηνπιάρηζηνλ ρίιηεο πεληαθφζηεο εκέξεο εξγαζίαο, απφ ηηο νπνίεο ηηο εμαθφζηεο κέζα 

ζηα πέληε έηε ηα ακέζσο πξνεγνχκελα απφ εθείλν πνπ έγηλε αλάπεξνο. Ο νξηζκφο 

ηεο αλαπεξίαο αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο
71

. Σν πνζφ πνπ 
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69
 Σν φξην εκεξψλ εξγαζίαο απμάλεηαη ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηεο εκέξεο εξγαζίαο, κε ηελ 

πξνζζήθε ζηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο πελήληα αλά εθαηφ πελήληα εκεξψλ θαηά κέζν φξν γηα θαζέλα 

επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, μεθηλψληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1992 

70
 Οη πην πάλσ ηξηαθφζηεο εκέξεο εξγαζίαο απμάλνληαη πξννδεπηηθά ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο 

εκέξεο εξγαζίαο κε πξνζζήθε αλά εθαηφ είθνζη εκεξψλ εξγαζίαο θαηά κέζν φξν γηα θάζε έηνο 

ειηθίαο πέξαλ ηνπ 21νπ 

71
 Ο αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη βαξηά αλάπεξνο αλ ιφγσ παζήζεσο ή βιάβεο ή εμαζζέλεζεο ζσκαηηθήο 

ή πλεπκαηηθήο, κεηαγελέζηεξεο ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε, εηήζηαο ηνπιάρηζην δηάξθεηαο θαηά 

ηαηξηθή πξφβιεςε, δελ κπνξεί λα θεξδίδεη απφ εξγαζία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλάκεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηε κφξθσζή ηνπ πεξηζζφηεξν απφ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ πνζνχ πνπ ζπλήζσο θεξδίδεη 

ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά πγηήο άλζξσπνο ηεο ίδηαο κφξθσζεο. 

β) Ο αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη αλάπεξνο αλ ιφγσ παζήζεσο ή βιάβεο ή εμαζζέλεζεο ζσκαηηθήο ή 

πλεπκαηηθήο, κεηαγελέζηεξεο ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε, δηάξθεηαο ελφο έηνπο ην ιηγφηεξν 

θαηά ηαηξηθή πξφβιεςε, δελ κπνξεί λα θεξδίδεη απφ εξγαζία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλάκεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο, ηε κφξθσζε θαη ηε ζπλεζηζκέλε επαγγεικαηηθή ηνπ απαζρφιεζε, πεξηζζφηεξν απφ ην έλα 

ηξίην (1/3) ηνπ πνζνχ πνπ ζπλήζσο θεξδίδεη ζηελ ίδηα επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ζσκαηηθά θαη 

πλεπκαηηθά πγηήο άλζξσπνο ηεο ίδηαο κφξθσζεο. 

γ)Ο αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη κεξηθά αλάπεξνο αλ ιφγσ πάζεζεο ή βιάβεο ή εμαζζέλεζεο ζσκαηηθήο 

ή πλεπκαηηθήο, κεηαγελέζηεξεο ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε, εμάκελεο ην ιηγφηεξν θαηά ηαηξηθή 

πξφβιεςε δηάξθεηαο, δελ κπνξεί λα θεξδίδεη απφ εξγαζία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλάκεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο, ηε κφξθσζε θαη ηε ζπλεζηζκέλε επαγγεικαηηθή ηνπ απαζρφιεζε, πεξηζζφηεξν απφ ην 

κηζφ ηνπ πνζνχ πνπ ζπλήζσο θεξδίδεη ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα ym επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ζσκαηηθά 

θαη πλεπκαηηθά πγηήο άλζξσπνο ηεο ίδηαο κφξθσζεο. 

δ) Ο αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη αλάπεξνο ή κεξηθά αλάπεξνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ, έζησ θαη εάλ ε πάζεζε ή βιάβε ή εμαζζέλεζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή είλαη πξνγελέζηεξε 

ηεο ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε, εθ’ φζνλ φκσο ε κεηαγελέζηεξε ηεο αζθάιηζεο αλαπεξία θζάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο θαηά πεξίπησζε αλαπεξίαο., ε) Με θαλνληζκφ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, πξνθαζνξίδεηαη κε εθαηνζηηαία αλαινγία, ζχκθσλα κε 

ηα δεδνκέλα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή 

ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή 
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δηθαηνχηαη ν θάζε εξγαδφκελνο θξίλεηαη βάζεη ην βαζκφ αλαπεξίαο. Σν εηδηθφ ζψκα 

γηαηξψλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ αλαπεξίαο απνηειείηαη απφ ηαηξνχο ηνπ ΗΚΑ κε 

απαζρφιεζε ζηηο επηηξνπέο απηέο, ελψ νη ηαηξνί απηνί ππνβάιινληαη ζε εηδηθή 

εθπαίδεπζε ζην έξγν ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ. Οη ζπληάμεηο ιφγσ αλαπεξίαο 

κπνξεί λα είλαη νξηζηηθέο, εθφζνλ νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο γλσκαηεχζνπλ φηη ε 

αληθαλφηεηα είλαη κφληκε (α. 23 ηνπ λ. 2084/1992
72

), ελψ θξίλνληαη απηνδηθαίσο 

νξηζηηθέο φηαλ ν ζπληαμηνχρνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη 

ρξφλν ζπληαμηνδφηεζεο επηά εηψλ ζπλερψο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

ππνβιήζεθε ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο απφ ηηο νηθείεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, ν 

ζπληαμηνχρνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ρξφλν 

ζπληαμηνδφηεζεο πέληε εηψλ ζπλερψο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ζε 

δχν ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο απφ ηηο νηθείεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, ν επί 12εηία 

ζπλερψο ζπληαμηνδνηνχκελνο, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο θαη ν επί 20εηία 

δηαθεθνκκέλα, αιιά απφ ηξηεηίαο ζπλερψο ζπληαμηνδνηνχκελνο αλεμαξηήησο νξίνπ 

ειηθίαο. χληαμε αλαπεξίαο δηθαηνχληαη (ζχκθσλα κε ην α. 27 ηνπ λ. 1902/1990 θαη 

ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ α. 12 ηνπ λ. 1976/1991), ν αζθαιηζκέλνο βαξηά 

αλάπεξνο αλ ιφγσ παζήζεσο ή βιάβεο ή εμαζζέλεζεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο δελ 

θεξδίδεη ηα πνζά πνπ ζα θέξδηδε έλαο πγηήο εξγαδφκελνο ή πάζρεη απφ ςπρηαηξηθέο 

παζήζεηο. Δπίζεο, φζσλ ε αλαπεξία νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή αηχρεκα θαηά 

ηελ απαζρφιεζε (εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα ηνπ λ. 2084/1992
73

). Με ηνλ λ. 2072/1992 πξνβιέπεηαη φηη 

ηέθλα αζθαιηζκέλσλ ή ζπληαμηνχρσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ είλαη ΑκεΑ 

                                                                                                                                                                      
εμαζζελήζεσλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ ε αλαπεξία πξνζδηνξίδεηαη ηαηξηθψο ζχκθσλα κε 

ηηο κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δηδηθά πξνθεηκέλνπ πεξί παζήζεσλ πνπ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζε λεπξνςπρηαηξηθά αίηηα πνπ 

απνδεηθλχνληαη θιηληθά, ε αλαπεξία πξνζδηνξίδεηαη ηαηξηθψο ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

Γηα ηελ αλαπεξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ άπνςε ηαηξηθή γλσκνδνηνχλ νη αξκφδηεο θαηά ηνλ 

θαλνληζκφ αζθαιηζηηθήο αξκνδηφηεηαο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο, εθηφο απφ ηε δηαπίζησζε 

ηεο θχζεσο, ησλ αηηηψλ, ηεο εθηάζεσο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο ζσκαηηθήο ή ηεο πλεπκαηηθήο παζήζεσο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εξεπλνχλ θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηελ θαζνιηθή ηθαλφηεηά ηνπ γηα άζθεζε ηνπ 

ζπλήζνπο ή παξεκθεξνχο επαγγέικαηνο ηνπ ή ηελ αλάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο. 

72
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 Λαγνχ, Κσλζηαληίλα. 2006. Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο. Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

2006. 9602723955, ζει. 216 
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θαη έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα γηα ιήςε παξνρψλ σο 

κέιε νηθνγέλεηαο έζησ θαη εάλ εξγάδνληαη ή απαζρνινχληαη αθφκε κε ζθνπφ 

βηνπνξηζηηθή εξγαζία (α. 18)
74

. 

χληαμε νηθνγέλεηαο δηθαηνχληαη ηα ζπγγεληθά πξφζσπα, εθφζνλ επηδψλ ζχδπγνο 

είλαη αλάπεξνο θαη αλίθαλνο γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία ζε πνζνζηφ 67% 

ηνπιάρηζηνλ (α. 11). Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ εηζθνξάο αλαπεξίαο, γήξαηνο, ζαλάηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, εξγνδφηε θαη Κξάηνπο ζηνπο θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο κηζζσηψλ 

νξίδεηαη ζε 30% επί ησλ απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη θαηαλέκεηαη θαηά 6,67% 

ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ, θαηά 13,33% ζε βάξνο ησλ εξγνδνηψλ θαη θαηά 10% 

ζε βάξνο ηνπ Κξάηνπο (α. 22). χληαμε ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο (ζχληαμε 

αλαπεξίαο) δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη φηαλ ε αλαπεξία πξνέθπςε απφ εξγαηηθφ 

αηχρεκα ή αηχρεκα θαηά ηελ απαζρφιεζε
75

. Οκνίσο, δηαηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

θαη ζηνλ λ. 4387/2016, απιψο πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηνλ ΔΦΚΑ. Σέινο, 

πξνζηίζεηαη ε πξνζσξηλή ζχληαμε
76

, ε νπνία θαηαβάιιεηαη θαη’ απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη ΑκεΑ κε ρξφληεο παζήζεηο θαη ζηνπο 

γνλείο θαη λφκηκνπο θεδεκφλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ΑκεΑ. Δπηδηψθνληαο λα 

πξνζηαηεπζνχλ ηα ΑκεΑ ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη ηελ εθάπαμ παξνρή ησλ ζπληάμεσλ 

αλαπεξίαο κε πξνηεξαηφηεηα ζε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη ΑκεΑ, κε ρξφληεο 

παζήζεηο θαη ζηνπο γνλείο θαη λφκηκνπο θεδεκφλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ΑκεΑ. 

χκθσλα, κε ην α. 31 ηνπ λ. ηα πνζά ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επεξεάδνπλ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ 

εμαξηψκελσλ κειψλ. Οη δαπάλεο γηα ηα εηδηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα δηαζθεπαζκέλα 

γηα θηλεηηθά αλαπήξνπο
77

 πξνβιέπεηαη φηη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηεθκαξηφ 

εηζφδεκα, ελψ απαιιάζζνληαη θαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο (α. 33). Δπίζεο νη 

δαπάλεο πνπ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα απαζρφιεζε ελφο κφλν νηθηαθνχ βνεζνχ ή 
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 Oη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη ζχληαμε αλαπεξίαο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζχληαμε 

ζαλάηνπ, αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην κηζφ ρξφλν αζθάιηζεο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ α. γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο απφ θνηλή λφζν 
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 Ζ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο 
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 Eθείλα πνπ δηαζθεπάζζεθαλ χζηεξα απφ άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα λα νδεγνχληαη απφ πξφζσπα 
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φηαλ ν ίδηνο ή πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη έρεη αλαπεξία 67% 

απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία ή είλαη ειηθίαο άλσ ησλ εμήληα 

πέληε εηψλ θαη απαζρνιεί έλαλ λνζνθφκν. 

ηνλ λ. 3075/2002
78

 πξνβιέπεηαη ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο αζθαιηζκέλσλ 

πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο, πάζρνληεο 

ηειηθνχ ζηαδίνπ, νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε ή 

έρνπλ ππνζηεί κεηακφζρεπζε λεθξνχ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% απφ 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο παζήζεηο θαη αζθαιίδνληαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

αλεμάξηεηα απφ φξην ειηθίαο, εθφζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 4050 εκέξεο εξγαζίαο 

ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ηδξχκαηνο. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα 

ησλ αλαζθάιηζησλ ηεηξαπιεγηθψλ παξαπιεγηθψλ θαη αθξσηεξηαζκέλσλ αηφκσλ, 

ζηνπο ίδηνπο αιιά θαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε 

πνπ εηζήρζε κε ηνλ λ. 3172/2003. Ο λνκνζέηεο, επηζπκψληαο λα πξνζηαηέςεη ηα 

ΑκεΑ, ηα νπνία πάζρνπλ απφ ςπρηθή πάζεζε ή λνεηηθή πζηέξεζε ή ζπκπαζνινγία 

ςπρηθήο πάζεζεο θαη λνεηηθήο πζηέξεζεο, κε πνζνζηφ 50% θαη άλσ, αλαθέξεη ζηνλ 

λ. 4488/2017 ζην α. 23 φηη δελ ηζρχνπλ γηα ηα άλσζελ άηνκα δηαηάμεηο δηαθνπήο 

ζπληάμεσο ή επηδνκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ή απαγφξεπζεο αλάιεςεο 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο ή απηναπαζρφιεζεο. 

ηνλ λ. 3518/2006 πξνβιέπεηαη Δηδηθή Πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο γηα ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο ησλ Σνκέσλ Μεραληθψλ & Δ.Γ.Δ κε αλαπεξία (816 € γηα 35 έηε 

αζθάιηζεο, α. 5,8). πλερίδνληαο, πξνβιέπεηαη εμαγνξά αζθαιηζκέλνπ ρξφλνπ γηα 

ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (κέρξη πελήληα εκέξεο ή δχν κήλεο θαη’ 

αλψηαην φξην παξέρεηαη θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαη’ ειάρηζην απαηηνχκελσλ 

ρξνληθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 67% θαη 

άλσ, α. 45). Γηθαίσκα ζην επίδνκα απφιπηεο αλαπεξίαο (α. 60) ρνξεγείηαη απφ ην 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.  

ε πεξίπησζε ιήμεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο θαη, 

εθφζνλ εθθξεκεί ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηαηξηθή θξίζε, ρσξίο ππαηηηφηεηα ησλ 
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 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 557 



44 

 

αζθαιηζκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο ιφγσ αλαπεξίαο παξαηείλεηαη γηα 

έλα εμάκελν, κε ην ίδην πνζφ πνπ ειάκβαλαλ νη ζπληαμηνχρνη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

δηθαηψκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ην δηθαίσκα απηφ είραλ θξηζεί απφ ηελ 

αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή αλαπεξίαο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% 

(α. 55 ηνπ λ. 4430/2016).  

3.6 Οηθνλνκηθά Πξνλόκηα (Δπηδόκαηα, Φνξνινγία, Πξνγξάκκαηα 

ηήξημεο) 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ νδεγία 2000/78/ΔΚ θαη ηνλ λ. 4443/16 επηηξέπνληαη 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ κέηξα ππεξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ηα νπνία ζεκαίλνπλ 

επλντθή δηάθξηζε πξνο άιινπο πνιίηεο. ηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο επλντθνχ 

θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

i. Απαιιάζζνληαη πιήξσο ηπθιά πξφζσπα θαη άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 80% (α. 29 ηνπ Ν. 

3986/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην α. 38 ηνπ Ν. 4024/2011) θαη ην εηζφδεκά 

ηνπο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο ζπλεηζθνξάο 

αιιειεγγχεο (πνπ επηβιήζεθε ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα άλσ ησλ 12.000 επξψ). 

ii. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ηα εμήο: ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία πνιέκνπ θαη ζε πνιηηηθά αλαπήξνπο, ζηξαηησηηθνχο αμησκαηηθνχο 

γεληθά πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζε ελέξγεηα. ην εμηζσηηθφ επίδνκα θαη θάζε ζρεηηθφ 

πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο κηζζψλ, 

ζπληάμεσλ θαη πάγησλ ακνηβψλ ζε άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 

80% (παξ. 2, α. 14, λ. 4172/2013). 

iii. Ο θνξνινγνχκελνο θαη ηα εμαξηψκελα απφ απηφλ πξφζσπα δηθαηνχληαη πξφζζεηε 

κείσζε θφξνπ χςνπο 200 επξψ, εάλ έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ αλαπήξσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ πνπ 

έρνπλ ζπληαμηνχρνπο θαη αλαπιεξσηέο αμησκαηηθνχο ηξαπκαηίεο ή πάζρνπλ απφ 

αζζέλεηα σο απνηέιεζκα δπζρεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ (α. 17 ηνπ Ν. 

4172/2013). 

iv. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη θαηά 10% γηα ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

γηα παηδηά κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 40%, αλ ην εηήζην θνξνινγεηέν 
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θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ησλ παηδηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 6.000 επξψ, θαζψο 

θαη ηα δίδαθηξα ή ηα έμνδα δηακνλήο ηα έμνδα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηα παηδηά 

απηά ζε εηδηθά ζρνιεία γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο ή εηδηθά ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο 

(παξ. 2, α. 18 ηνπ λ. 4172/2013). 

v. Οη εηήζηεο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα κπνξεί λα κελ 

ηζρχνπλ γηα ηδησηηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα εηδηθά εμνπιηζκέλα γηα άηνκα κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο (α. 31 ηνπ λ. 4172/2013), ελψ ην θφζηνο θηήζεο απηψλ ησλ 

απηνθηλήησλ δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε, α. 33 ηνπ λ. 4172/2013). 

vi. Οη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο εμαηξνχληαη γηα ηδησηηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία εμαηξνχληαη επίζεο απφ ηνλ θφξν 

απηνθηλήησλ (ζηνηρείν α), α. 33 ηνπ λ. 4172/2013). 

Οη αθφινπζνη επλντθνί θαλνληζκνί έρνπλ πηνζεηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνξνινγίαο θεθαιαίνπ: 

i. ζνλ αθνξά ην θφξν επί θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ επηδνκάησλ, φηαλ ν 

θιεξνλφκνο ή ην παηδί έρεη πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, ν θφξνο 

θιεξνλνκίαο, δσξεάο θαη γνληθήο επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ 

κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ - γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο - κεηψλεηαη θαηά 10%, εμαηξνπκέλσλ ησλ δσξεψλ ή ησλ γνληθψλ 

επηρνξεγήζεσλ πνζψλ πνπ θνξνινγνχληαη αλεμάξηεηα (παξ. 2, α. 1 ηνπ λ. 

3815/2010). 

ii. Ζ λνκνζεζία γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ ζπκκνξθψλεηαη 

πιήξσο κε ην α. 12 απηήο. πγθεθξηκέλα, έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα 

ππέξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Ν. 1078/1980, γηα ηελ 

απαιιαγή απφ ηνλ θφξν κεηαβίβαζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ αγνξά πξψηεο 

θαηνηθίαο. 

iii. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, ζα ρνξεγεζεί εληαία πίζησζε θφξνπ αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαηά 100% ζε θνξνινγνχκελν πνπ έρεη πνζνζηφ αλαπεξίαο 

ηνπιάρηζηνλ 80% (ην ίδην πξφζσπν ή ν/ε ζχδπγνο ή ζπληεξνχκελνο), ππφ ηνλ φξν 

φηη πιεξνχληαη νξηζκέλνη φξνη (ην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θηηξίσλ, ν θνξνινγνχκελνο ή ν/ε ζχδπγφο ηνπ 

θαη ηα ζπληεξνχκελα ηέθλα είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο Διιάδαο) (4223/2013, 

4286/2014). 
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Σα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

παξέρνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.ΠΑ
79

. Οη γλσκαηεχζεηο πνπ γίλνληαη 

δεθηέο , επίζεο, είλαη ηεο Αλψηαηεο ηξαηησηηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο 

Αλψηαηεο Ναπηηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Δλψ γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη ην πξνλφκην ηεο 

θαηάξγεζεο παξάβνινπ γηα ηελ εμέηαζε ζε ΚΔ.Π.Α. γηα αλαζθάιηζηνπο θαη 

αηηνχληεο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο (α. 3).  

Πξφβιεςε κείσζεο ηνπ θφξνπ (ζπληειεζηή ΦΠΑ 9%) πξνβιέπεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, γηα ακαμάθηα ηχπνπ πνιπζξφλαο θαη άιια νρήκαηα γηα αλαπήξνπο, έζησ θαη 

κε θηλεηήξα ή άιιν κεραληζκφ πξνψζεζεο (θαζψο θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπο), είδε 

θαη ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο θαη ζπζθεπέο δηεπθφιπλζεο ηεο δηαβίσζεο ηεο δσήο ησλ 

ΑκεΑ θαη εηδηθέο αλπςσηηθέο ζπζθεπέο
80

. Απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη αζθάιηζε, ηε λνζνθνκεηαθή 

θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη δηάγλσζε θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο 

ζε παηδηά κε αλαπεξία
81

.  
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 Απφ 1.9.2011 δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε 

Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Η.Κ.Α.Δ.Σ.Α.Μ., γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ 

αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. Οη Γλσζηνπνηήζεηο 

Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο πνπ εθδίδνληαη γηα θάζε λφκηκε ρξήζε απφ ην 

Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο θαη είλαη δεζκεπηηθέο γηα 

ηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, πνπ εθδίδεηαη 

κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

ελαξκνλίδνληαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πάζεο θχζεσο παξνρψλ, επηδνκάησλ, 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ, δηεπθνιχλζεσλ ή απαιιαγψλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία, αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ΚΔ.Π.Α., πξνο εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαηά 

ηα αλσηέξσ. Ζ ελαξκφληζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ζέκαηα απηά, θαζψο θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα, ηηο 

πξνζεζκίεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

80
 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 521 

81
 α) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε παξάδνζε αγαζψλ πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα 

θαη αζθάιηζε. β) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη δηάγλσζεο, θαζψο 

θαη νη ζηελά ζπλδεφκελεο κε απηέο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ. Με ηηο ππεξεζίεο 

απηέο εμνκνηψλνληαη θαη νη παξερφκελεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζεξαπεπηηθψλ ινπηξψλ θαη ηακαηηθψλ 

πεγψλ. γ) Ζ θάζε κνξθήο εθπαίδεπζε, άζθεζε θαη αγσγή ζε παηδηά κε αλαπεξία θαζψο θαη νη 
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Απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο νη κηζζνί, ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία 

πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηεηξαπιεγία ζε πνζνζηφ 80% θαη άλσ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ λ. 

2065/1992. Απηή ε λννηξνπία ηνπ λνκνζέηε πξνρσξά ζηνλ λ. 4488/2017, 

αλαθέξνληαο φηη δηαθνπή ή πεξηθνπή ηεο ζχληαμεο αλαπεξίαο ή ηεο ζχληαμεο ιφγσ 

ζαλάηνπ θαη ησλ πξνλνηαθψλ ή άιισλ επηδνκάησλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πνπ πάζρνπλ αλαπεξίαο
82

 (α. 23).  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018 μεθίλεζε, πηινηηθψο, έλα πξφγξακκα παξνρψλ ζε 

ρξήκα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία απφ ηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηα 

Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, κέζσ ςεθηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

ηεο αλαπεξίαο ησλ αηηνχλησλ, ελψ ε δηαδηθαζία νθείιεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 

30ή Ηνπλίνπ 2018 (εθαξκφδεηαη θαη αθνξά ζε ΑκεΑ πνπ ππνβάιινπλ γηα πξψηε 

θνξά αίηεζε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηηο σο άλσ πξνλνηαθέο παξνρέο θαη δηακέλνπλ 

κφληκα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο). 

Σέινο, ην α. 138 ζηνλ λ. 4052/2012 πξνβιέπεη ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο 

νηθηαθήο θξνληίδαο γηα ζπληαμηνχρνπο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

εμαζθάιηζε αλεμάξηεησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ 

ζπληαμηνχρσλ ζηα ζπίηηα ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο εμάξηεζεο ηνπο, κέζσ ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο εξγαζίαο, 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, θπζηθνζεξαπείαο, 

εξγνζεξαπείαο, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πνιηηηζηηθέο, 

ςπραγσγηθέο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηδξχζεθε ε Γεληθή Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ ΗΚΑ - 

Δλνπνηεκέλν Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Δξγαδνκέλσλ, ε Γηεχζπλζε Οηθηαθήο 

Φξνληίδαο πληαμηνχρσλ. Σν πξφγξακκα, δπζηπρψο, δηήξθεζε κέρξη ην έηνο 2014. 

 

                                                                                                                                                                      
παξεπφκελεο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ππεξεζίεο απηέο, φπσο θχιαμε, κεηαθνξά, ζηέγαζε, 

ζίηηζε. Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά κε αλαπεξία νη 

ινγνζεξαπεπηέο-ινγνπεδηθνί 

82
 ε νπνία νθείιεηαη ζε ςπρηθή πάζεζε ή λνεηηθή πζηέξεζε ή ζπκπαζνινγία ςπρηθήο πάζεζεο θαη 

λνεηηθήο πζηέξεζεο, κε πνζνζηφ 50% θαη άλσ, εθφζνλ ε αλάιεςε κηζζσηήο απαζρφιεζεο ή ε 

απηναπαζρφιεζε ελδείθλπηαη γηα ιφγνπο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο 
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3.7 Δξγαζηαθή Απνθαηάζηαζε 

Ζ αλεξγία θαη ε άληζε κεηαρείξηζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα απνηειεί βαζηθφ 

πξφβιεκα γηα ηα ΑκεΑ. Ο λνκνζέηεο θαηάξηηζε Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο 

Υαξαθηήξα γηα ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κε απαζρφιεζε ησλ αλέξγσλ 

απεπζείαο ζε δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο ή άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ζε ζρνιεία 

θαη λνζνθνκεία. Απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ απαξηζκνχληαη 

ζηνλ λ. 4368/2016, νη δηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο είλαη ηα ΑκεΑ ή θεδεκφλεο πνπ έρνπλ 

παηδηά κε πλεπκαηηθή, ςπρηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ή 1 

παηδί κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ ή έρνπλ ζχδπγν κε αλαπεξία 80% θαη άλσ, 

ηνλ/ηελ νπνίν/α ζπληεξνχλ (απνιακβάλνπλ επηπιένλ ην δηθαίσκα κεησκέλνπ 

σξαξίνπ θαηά κία ψξα αλά εκέξα).  

Ζ πξνζηαζία ζπλερίδεηαη γηα ην πξνζσπηθφ κε αλαπεξία, ην νπνίν 

απαζρνινχηαλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε ΝΠΗΓ 

ησλ δήκσλ. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ή εθθαζάξηζεο ηα ΑκεΑ 

κεηαθέξνληαη ζηνλ νηθείν δήκν ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. Δπίζεο, νη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) κε 

αλαπεξία θαη πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, δχλαηαη λα κεηαηίζεληαη χζηεξα απφ 

αίηεζή ηνπο ζε άιια λνζνθνκεία ή πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, δηαηεξψληαο ην βαζκφ 

ηνπο, ππφ πξνυπνζέζεηο. 

Με ηνλ λ. 2643/1998 ν λνκνζέηεο επηδηψθεη ηελ απαινηθή ηεο αλεξγίαο ησλ 

αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε ρξφληαο 

ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο (α. 1). Ο λ. θαηήξγεζε, ηνλ 

κέρξη ηφηε ηζρχνληα λφκν. Δπίζεο, κέξηκλα δίδεηαη ζε φζνπο έρνπλ ηέθλν ή αδειθφ ή 

ζχδπγν κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ εμαηηίαο βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ λνκνζέηε επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ 

Διιάδα κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (δεκφζηνη 

νξγαληζκνί) κε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 50 αηφκσλ, νθείινπλ λα θξνληίδνπλ, απφ ην 

ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ, ην 2% ηνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη άηνκα κε αλαπεξία (α. 2). 

Δλψ γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζεο πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ηνπ 5% ησλ ζέζεσλ (α. 3) πνπ 
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πξνθεξχζζνληαη θάζε θνξά (ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πνην πνζνζηφ αλαινγεί ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο ν λ. εκπεξηέρεη πνιιέο κεηνλνηηθέο νκάδεο)
83

. Σν α. 3, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ α. 11 ηνπ λ. 3051/2002, νξίδεη φηη 

ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ απφ 

νπνηαδήπνηε δεκφζηα επηρείξεζε, θνξέα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκφ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζα πξννξίδεηαη γηα άηνκα πξνζηαηεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2643/1998 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ ζπγγελψλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία). Δπηπιένλ, ην α. 56 ηνπ λ. 4186/2013 νξίδεη φηη «ηα άηνκα κε 

αλαπεξία πνπ εξγάζηεθαλ θαηά ην έηνο πνπ πξνεγήζεθε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ 

παξφληνο ζε επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο ή θνξείο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

8 ηνπ α. 2 ηνπ λ. 2643/1998 δπλάκεη νπνηαζδήπνηε εξγαζηαθήο ζρέζεο ή θαη' 

απφθαζε δηαηαγήο ή εληνιή ζπγθξάηεζεο, εμεηάδεηαη γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

έρνπλ ηεζεί θαη ζπλερίδνληαη ζχκθσλα κε ην λ. 2643/1998
84

, αλ ν εξγνδφηεο έρεη 

δειψζεη φηη επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα ηα απαζρνιεί». Ο λ. 4019/2011 "Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο" εηζάγεη κηα λέα 

κνξθή Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπο, νη 

Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Απφ απηέο, 

νη θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έληαμεο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο επάισησλ 

πιεζπζκψλ, απαζρνινχλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 40% εξγαδφκελνπο πνπ αλήθνπλ 

ζε ηέηνηεο νκάδεο.  

Σα παξαθάησ πξνγξάκκαηα βξίζθνληαη ζε εμέιημε: 

i. Σεηξαεηή ππνζηήξημε γηα εξγνδφηεο κε επηδφηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ζθνπφ ηελ πξφζιεςε 2.080 

αλέξγσλ κε αλαπεξίεο θαη Δπηρνξήγεζε 50 ζέζεσλ εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Σν πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε ην Ν. 2738/1999. 

                                                           
83

 Κνζκάηνο, Κψζηαο. 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα : 

ζπιινγή βαζηθήο λνκνζεζίαο. Αζήλα Θεζζαινλίθε : άθθνπια, 2002. 9603016330, ζει. 243 

84
 Νάζθνπ-Πεξξάθε, Παξνχια. 2004. Ζ λνκνζεζία γαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Αζήλα : Αλη. Ν. 

άθθνπια, 2004. 960 15 1156 3, ζει. 222 
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ii. Δπηδφηεζε 600 Νέσλ Απαζρνινχκελσλ Δπαγγεικαηηψλ πνπ είλαη άλεξγνη κε 

αλαπεξίεο θαη Δπηδφηεζε 50 ζέζεσλ εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, κε ηνλ λ. 3227/2004 νξίδεηαη ε 3
ε
 Γεθεκβξίνπ σο κέξα 

απνλνκήο εζηθψλ βξαβείσλ ζηηο 3 επηρεηξήζεηο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ελζσκάησλ ΑκεΑ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο (α. 8). Δπίζεο, πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε απφ 

ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ΝΠΗΓ θάζε κνξθήο, κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ, νη νπνίεο εθηεινχλ ζρέδηα 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε ΑκεΑ (α. 10)
85

. 

πλερίδνληαο, ζηνλ λ. 3528/2007 πξνβιέπεηαη ε παξνρή εηδηθψλ αδεηψλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζε ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα αλαπεξία. πγθεθξηκέλσο, 

ππάιιεινη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο πελήληα ηνηο εθαηφ θαη άλσ δηθαηνχληαη απφ ηελ 

ππεξεζία θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, άδεηα κε απνδνρέο έμη εξγάζηκσλ εκεξψλ, 

επηπιένλ ηεο θαλνληθήο αδείαο ηνπο. Δπίζεο, δηθαηνχληαη κεησκέλν σξάξην νη 

ηαθηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ ηνπ ∆εκνζίνπ, ησλ ΝΠ∆∆ θαη ΟΣΑ πνπ έρνπλ παηδηά κε πλεπκαηηθή, ςπρηθή 

ή ζσκαηηθή αλαπεξία ή ζχδπγν κε αλαπεξία 100% ηνλ νπνίν ζπληεξνχλ, θαηά κία 

ψξα ηελ εκέξα κε απνδνρέο, εθφζνλ ε αλαπεξία ησλ παηδηψλ είλαη άλσ ηνπ 67% θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, νη ηπθινί ή παξαπιεγηθνί θαη 

ηεηξαπιεγηθνί ππάιιεινη ηνπ ∆εκνζίνπ, ΝΠ∆∆ θαη ΟΣΑ, ελψ νη ηπθινί 

ηειεθσλεηέο ηνπ ∆εκνζίνπ, ΝΠ∆∆ θαη ΟΣΑ θαηά δχν ψξεο ηελ εκέξα, κε απνδνρέο, 

νη ππάιιεινη/γνλείο πνπ έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, ην θαηά κία ψξα κεησκέλν 

σξάξην γηα ηέθλα απφ δχν έσο ηεζζάξσλ εηψλ πνπ δηθαηνχληαη ην ιακβάλνπλ 

πξνζαπμεκέλν θαηά έμη κήλεο ή αλ δελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ, θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο ηφηε ε άδεηα ησλ ελλέα κελψλ κε 

απνδνρέο πνπ δηθαηνχληαη πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα κήλα. Ο λνκνζέηεο ιακβάλεη θαη 

πξφλνηα γηα ηνπο γνλείο κε παηδηά κε αλαπεξία, ηα νπνία ζπνπδάδνπλ ζε δηαθνξεηηθή 

πφιε απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ζηνλ λ. 3230/2004
86

, φπνπ θαη πξνβιέπεηαη, φηη νη 
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 Λαγνχ, Κσλζηαληίλα. 2006. Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο. Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

2006. 9602723955, ζει. 114 
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κφληκνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, πνπ είλαη γνλείο ή έρνπλ ηελ επηκέιεηα αηφκσλ κε αλαπεξία, ηα νπνία 

θνηηνχλ ζε ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

κεηαγξαθήο ζε άιιε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία εδξεχεη ζηελ πφιε 

φπνπ ππεξεηεί ν γνλέαο ή ν έρσλ ηελ επηκέιεηα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, κπνξνχλ λα 

απνζπψληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ΝΠ∆∆. θαη ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ζηηο πφιεηο 

φπνπ ζπνπδάδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν 

θνίηεζεο θαη κέρξη δχν ην πνιχ εμάκελα κεηά ηε ιήμε ηνπο (α. 12). 

Τπάιιεινη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ δηθαηνχληαη απφ ηελ 

ππεξεζία, θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, άδεηα κε απνδνρέο έμη εξγαζίκσλ εκεξψλ 

επηπιένλ ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο (εηδηθή άδεηα α. 57 ηνπ λ. 3584/2007). ζνλ 

αθνξά ηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8, ην α. 30 

ηνπ Ν. 3731/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην α. 27 ηνπ Ν. 4385/2014, γηα ηνπο 

ηαθηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη κε ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ζρέζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε 

θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% ή έρνπλ 

αλαπεξία παηδηά κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% ή έρνπλ ζχδπγν κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 80% ηα νπνία ππνζηήξημε, νη ψξεο εξγαζίαο 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαηά κία ψξα ηελ εκέξα. Ζ κείσζε απηή ησλ σξψλ εξγαζίαο 

ηζρχεη θαη γηα ηα ηπθιά ή παξαπιεγηθά ηεηξαπιεγηθά άηνκα ή ηνπο λεθξνπαζείο 

ηειηθνχ ζηαδίνπ πνπ απαζρνινχληαη απφ ην θξάηνο, θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δηδηθά, φζνλ αθνξά ηνπο ηπθινχο θνξείο 

ηειεθσλίαο, νη ψξεο εξγαζίαο κεηψλνληαη θαηά δχν ψξεο ηελ εκέξα. χκθσλα κε ηνλ 

πξναλαθεξζέληα λ. 4385/2014, εθηφο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ παηδηά κε 

πλεπκαηηθή, ςπρηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, 

ην ελ ιφγσ δηθαίσκα έρεη επεθηαζεί γηα λα θαιπθζνχλ νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη 

γνλείο παηδηψλ ειηθίαο έσο 15 εηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν 

ζαθραξψδε δηαβήηε (δηαβήηεο ηχπνπ 1) θαη έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 

50%. Ζ ηξνπνινγία απηή θξίζεθε απαξαίηεηε, θαζψο ηα άηνκα απηά ρξεηάδνληαη 

εηδηθή κέξηκλα ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηδίσο ηε δνθηκαζία γιπθφδεο ζην αίκα, ηε 

ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο θαη κηα εηδηθή δίαηηα. Δπηπιένλ, νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ 



52 

 

αλαηεζεί, κε δηθαζηηθή απφθαζε, κε ηελ επηκέιεηα ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, θαζψο 

θαη ησλ αλαδφρσλ ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, δηθαηνχληαη επίζεο κεησκέλν σξάξην 

εξγαζίαο γηα φζν δηάζηεκα παξέρεηαη ζεηηθή θξνληίδα (α. 8 ηνπ λ. 2880/2001). 

Με ηνλ λ. 4369/2016 δεκηνπξγείηαη ην Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ 

Γεκνζίαο Γηνίθεζεο
87

. Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΑΔΠ, ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζε απηήλ. ζνη 

επηιεγνχλ ππνρξενχληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ βειηίσζεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ. Δάλ ν επηιεγείο είλαη άηνκν κε θηλεηηθή αλαπεξία, 

ηπθιφ, ή άηνκν κε πξνβιήκαηα φξαζεο, θσθφ ή βαξήθνν θαη ζηα ΑκεΑ κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, θαζνξίδεηαη εηδηθή δαπάλε γηα ηελ εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ, ηε ρνξήγεζε ζπλνδνχ, δηεξκελείαο θαη ελ γέλεη ηελ θάιπςε 

ηνπ θφζηνπο ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο ζε φ,ηη αθνξά ηα απμεκέλα θαζήθνληα ηεο 

ζέζεο επζχλεο.  

πλερίδνληαο, κε ηνλ λ. 4440/2016 πξνβιέπεηαη, ζην α. 25, φηη ην 10% ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, θνξέα 

θαη θιάδν ή εηδηθφηεηα θαιχπηνληαη απφ άηνκα κε αλαπεξία, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

50% ηνπιάρηζηνλ. 

3.8 Γεληθή Πξνζηαζία 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή αθνξά ηελ γεληθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ΑκεΑ, δειαδή δηαηάμεηο ηνπ λ. πνπ αθνξνχλ επξείο ηνκείο ηεο δσήο. Παξαδείγκαηα 

απηψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηνηθία, ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη ε θάξηα αλαπεξίαο. 

Παξ’ φια απηά ην κεγαιχηεξν θνκκάηη αθνξά ηελ θχξσζε ηεο δηεζλνχο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε. 

Σν α. 20 ηνπ λ. 2072/1992 πξνβιέπεηαη ε παξνρή θαξηψλ ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηηο πεξηνρέο πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο θαη έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά 

                                                           
87

 ζην νπνίν εληάζζνληαη ππνςήθηνη γηα ηελ θάιπςε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ απμεκέλεο επζχλεο 
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ηνηο εθαηφ θαη άλσ, θαζψο θαη ζηνπο ζπλνδνχο ησλ νιηθά ηπθιψλ
88

. Με ηνλ λ. 

2430/1996 αλαγλσξίδεηαη ε 3
ε
 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, σο Ζκέξα ησλ Αηφκσλ κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο. Δπίζεο ε Δζληθή Οκνζπνλδία ΑκεΑ θαηαζέηεη έθζεζε ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Βνπιήο (ΠηΒ), εηεζίσο, κε αλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ησλ 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ ζηελ Διιάδα. Δηδηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία ζπλίζηαην απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε θφκκα ηεο 

Βνπιήο, αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζχκθσλα κε ην παγθφζκην 

πξφγξακκα δξάζεο (Δζληθφ ρέδην Δθαξκνγήο) θαη ηνπο θαλφλεο ίζσλ επθαηξηψλ γηα 

ηα ΑκεΑ, φπσο εηέζεζαλ ην 1993 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζηελ 47ε Οινκέιεηά ηεο. Σέινο, θαζηεξψζεθε ε ηζφβηα ή πξνζσξηλή θάξηα 

αλαπεξίαο, αλάινγα κε ηελ αλαπεξία θαη ην βαζκφ απηήο, πνπ ρξεζηκεχεη σο 

απνδεηθηηθφ ηεο αλαπεξίαο θαη ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηεο 

αλαπεξίαο απφ ηηο εηδηθέο επηηξνπέο
89

. ηνλ λ. 2646/1998 αλαθέξεηαη φηη ζην πιαίζην 

ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζπζηήλνληαη Δηδηθά 

Πξνγξάκκαηα γηα ηε λνεηηθή πζηέξεζε, ηνλ απηηζκφ, ηηο βαξηέο ςπρνζσκαηηθέο θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ΑκεΑ γηα 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή, ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε είηε ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο είηε ζε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο
90

. 

Ζ Διιάδα, αξγνπνξεκέλσο, θπξψλεη αιιά θαη εμεηδηθεχεη ηε χκβαζε Γηθαησκάησλ 

ησλ ΑκεΑ. πγθεθξηκέλσο, κε ηνλ λ. 4074/2012 θπξψλεηαη ε χκβαζε, ζχκθσλα κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ α. 28§1 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ δηθαησκάησλ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη 5 έηε, αξγφηεξα, κε ηνλ λ. 4488/2017. 

πγθεθξηκέλσο, ζην κέξνο Γ ηνπ λ. νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άλσζελ λ. έρνπλ ζθνπφ ηε 

άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πιήξε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ 

ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. ην α. 61 αλαθέξνληαη νη 

ππνρξεψζεηο θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνο ηα ΑκεΑ, φπσο: 

                                                           
88

 Κνζκάηνο, Κψζηαο. 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα : 

ζπιινγή βαζηθήο λνκνζεζίαο. Αζήλα Θεζζαινλίθε : άθθνπια, 2002. 9603016330, ζει. 475 
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 Κνζκάηνο, Κψζηαο. 2002. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα : 
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i. ε αθαίξεζε πθηζηάκελσλ εκπνδίσλ θάζε είδνπο,  

ii. ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα απηφλνκε ή εκηαπηφλνκε δηαβίσζε. 

iii. ε ηήξεζε ησλ αξρψλ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε θάζε ηνκέα αξκνδηφηεηάο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί γηα ηα ΑκεΑ ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ ή ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξνληαη,  

iv. ε παξνρή, φπνπ απαηηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επιφγσλ 

πξνζαξκνγψλ ππφ ηε κνξθή εμαηνκηθεπκέλσλ θαη θαηάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ, 

ξπζκίζεσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ, ρσξίο ηελ επηβνιή δπζαλάινγνπ ή 

αδηθαηνιφγεηνπ βάξνπο  

v. ε απνρή απφ πξαθηηθέο, θξηηήξηα, ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζπλεπάγνληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ΑκεΑ. 

 πλερίδνληαο, ζηα άξζξα 62 έσο 65 ν λνκνζέηεο αλαθέξεηαη ζηελ ηδηαίηεξε 

ζρέζε ησλ ΑκεΑ κε ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο. Σα δηνηθεηηθά φξγαλα θαη νη αξρέο: 

i. εληάζζνπλ ηε δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ζε θάζε δεκφζηα πνιηηηθή, δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία, δξάζε, κέηξν θαη πξφγξακκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο µε ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε, απνθαηάζηαζε θαη απνηξνπή αληζνηήησλ κεηαμχ αηφκσλ µε θαη ρσξίο 

αλαπεξίεο, 

ii. ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ΑκεΑ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, 

iii. δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηηκή πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, 

ηδίσο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, 

iv. νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο σο 

ηζφηηκεο κε ηελ ειιεληθή, αλαγλψξηζε ειιεληθήο γξαθήο Braille σο ηξφπν γξαθήο 

ησλ Διιήλσλ ηπθιψλ πνιηηψλ, ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ε θάιπςε φισλ ησλ 

αλαγθψλ επηθνηλσλίαο ησλ θσθψλ θαη ησλ ηπθιψλ πνιηηψλ. 

ην α. 66 ν λνκνζέηεο ζπζηήλεη ζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηα επηκνξθσηηθά 

ηνπο ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ, 

φπσο απηά απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. Σέινο, ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΜΜΔ, 
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έληππα θαη ειεθηξνληθά, πξνσζνχλ ηελ εκπέδσζε θαη ην ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζεο. Τπεχζπλν ην Δζληθφ πκβνχιην ξαδηνηειεφξαζεο (α. 67). Ο λνκνζέηεο 

θπξψλεη ηελ νδεγία 2000/78/ΔΚ κε ηνλ λ. 4443/2016. Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

ζηελ νδεγία αιιά θαη ζηνλ εζληθφ λ. αθνξά, γεληθψο, πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο. Ο 

λνκνζέηεο δελ πξνρψξεζε ζε εμεηδίθεπζε ηεο νδεγίαο, ζηα βαζηθά θνκκάηηα 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηζφηεηαο. Σν δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηηο 

Γεκφζηεο Γνκέο Τγείαο θαη λνζειεπηηθήο-ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

πεξηιακβάλεηαη ζην α. 33 ηνπ λ. 4368/2016 θαη πξνζθέξεηαη ζηα ΑκεΑ κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο ειάρηζην 67% θαη ΑκεΑ πνπ θηινμελνχληαη ζε δνκέο ησλ Κέληξσλ 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή ζε ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο ή ζε ηέγεο 

Απηφλνκεο Γηαβίσζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (ΝΠΓΓ) ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΝΠΗΓ Με Κεξδνζθνπηθνχ 

Υαξαθηήξα). 

ε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ν Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 

3463/2006) θαη ν Ν. 3852/2010 "Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο" εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, ην α. 75 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 

πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ππνζηήξημεο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο ε 

ίδξπζε δεκνηηθψλ ηαηξηθψλ θέληξσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο θαη θέληξσλ 

ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Δπηπιένλ, ην α. 94 ηνπ 

λ.3852/2010 "Πξφγξακκα Καιιηθξάηε" πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, φηη νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή δηθαησκάησλ ζε άηνκα κε 

αλαπεξία, φπσο ηπθινχο θαζψο θαη θσθνχο θαη ραδνχο. 

ρεηηθά κε ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία νπιηηψλ, ζηνλ λ. 3421/2005, κε γνλέα πνπ 

πάζρεη κε βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία, ηνπιάρηζηνλ, ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ή είλαη 

ηπθιφο, πξνβιέπεηαη φηη κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ πιεζίνλ ηεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ 

ηνπο εθφζνλ ππάξρεη κνλάδα ή ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζπλνηθνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο. Πξνζηαζία θαηά ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο θαη 

ππνθίλεζεο βίαο ιφγσ αλαπεξίαο λνκνζεηήζεθε κε ηνλ λ. 4285/2014, αθνινπζψληαο 
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λνκνινγηαθή θαηεχζπλζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΓΑ), ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο, ιφγσ πξνηξνπήο 

ζε βία θαηά ΑκεΑ, θζνξάο πεξηνπζίαο ηνπο (α. 1), θαζψο θαη εηδηθφηεξεο πνηλέο, φηαλ 

πξνθαινχληαη απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο/ππαιιήινπο. 

3.9 Αζιεηηζκόο θαη Τγεία 

Σν Κξάηνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ην αγαζφ ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ (α. 29 

ηνπ λ. 2725/1999)
91

 θαη λα ην αλαπηχζζεη, ηδξχνληαο ζσκαηεία θαη αζιεηηθέο 

νκνζπνλδίεο γηα ηα ΑκεΑ. Αζιεηέο ΑκεΑ δχλαληαη λα αλαδεηρζνχλ ζηε δηνίθεζε 

ησλ άλσζελ, λα αλαιάβνπλ πξνπνλεηηθά ή δηαηηεηηθά θαζήθνληα (ππφ 

πξνυπνζέζεηο
92

). Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ε Οκνζπνλδία Κσθψλ (ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αζιεηηζκνχ Κσθψλ) θαη ε Οκνζπνλδία σκαηείσλ 

Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε Καξφηζη (ππφ ηελ αηγίδα Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο 

Καιαζνζθαίξηζεο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην). Σέινο, ηδξχηεηαη ε Διιεληθή 

Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή κε αξκνδηφηεηεο, κεηαμχ άιισλ, ηελ εηζήγεζε 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ, ηελ παξαθνινχζεζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ πκβνχιην Αζιεηηθνχ ρεδηαζκνχ ή θάζε αξκφδην θνξέα 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ αζιεηηζκνχ ρψξνπ ησλ ΑκεΑ, 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ γηα Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο θαη δηεζλείο αγψλεο, 

ηελ πξνβνιή ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ ΑκεΑ θαη ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ 

επηρνξήγεζε επηδνκάησλ αλαπεξίαο.  

ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ην α. 1 ηνπ λ. 

2519/1997 πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία, εληφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ θνξέσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, φπσο νξίδεηαη 
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ζην α. 47 ηνπ λ. 2071/1992
93

 γηα ηνπο αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ, αιιά θαη ησλ 

βαζηθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ, δεδνκέλνπ φηη πξνέξρνληαη απφ ην α. 1 ηνπ 

λ. 1397/1983. Ζ Αλεμάξηεηε Τπεξεζία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Αζζελψλ, ε νπνία πξνβιεπφηαλ απφ ην λ., ελζσκαηψζεθε ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

Μνλάδσλ Τγείαο σο Σκήκα, εθπιεξψλνληαο έηζη ηα ίδηα θαζήθνληα. Ζ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ είλαη, ζχκθσλα κε ην λ., 

άιιν φξγαλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3868/2010 ηδξχζεθε ζε θάζε λνζνθνκείν 

ηνπ ΔΤ Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πνιηηψλ, αληηθαζηζηψληαο έηζη ην Γξαθείν 

Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο Πνιίηεο (λ. 2519/1997) θαη ην Δηδηθφ Γξαθείν Τπνδνρήο 

Αζζελψλ (λ. 2889/2001), ελψ ζχκθσλα κε ην λ., θαζνξίδεηαη ην πιαίζην νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ρεηξηζκνχ, ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηεο ζπιινγήο θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαγγειηψλ θαη, γεληθά, ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ φισλ 

ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ο λ. 4238/2014 «Πξσηνγελέο Δζληθφ Γίθηπν 

Τγείαο, ε αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τγείαο 

(ΔΟΠΤΤ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην α. 1 πξνβιέπεη φηη : "1. Σν 

θξάηνο δηαζθαιίδεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, νη νπνίεο (ππεξεζίεο) είλαη 

απαξαίηεηεο θαη επαξθείο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ... 3. Οη ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο είλαη εμίζνπ δηαζέζηκεο ζε θάζε πνιίηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή αζθάιεηά ηνπο θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, 

κέζσ ελφο θαζνιηθνχ, εληαίνπ θαη απνθεληξσκέλνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, κεηαμχ άιισλ θαηεγνξηψλ εππαζψλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ, ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε θαη ιακβάλνπλ ηζφηηκεο 

ππεξεζίεο ζηηο δνκέο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

σο αλαζθάιηζηνη πνιίηεο ιακβάλνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο ηαηξηθήο θαη 

θαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ζε επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 
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εκεηψλεηαη φηη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, ε νπνία ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε 

ην α. 2 ηνπ λ. 2716/1999
94

. Σα θαζήθνληα θαη νη εμνπζίεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ: 

i. Να ιακβάλεη θαηαγγειίεο θαη αλαθνξέο απφ πνιίηεο, νξγαληζκνχο, αξρέο 

ii. Να επηζθέπηεηαη ηνπο νξγαληζκνχο ςπρηθήο πγείαο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαηά θαλφλα ή εμαηξεηηθά θαηά ηηο θαηαγγειίεο ή κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία 

iii. Να ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο 

iv. Να ιακβάλεη θαη λα εμεηάδεη ηηο εηήζηεο ππνρξεσηηθέο εθζέζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη 

απφ ηα Γξαθεία Τπνζηήξημεο ησλ Πνιηηψλ ζηα Ννζνθνκεία (α. 9 ηνπ Ν. 

3868/2010) 

v. Να παξεκβαίλεη θάζε θνξά πνπ εληνπίδεη παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ, θάλεη 

ζπζηάζεηο θαη απνζηέιιεη αλαθνξά ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκφδηα γηα πνηληθέο ή 

πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

3.10 Πξνζβαζηκόηεηα 

Ήδε απφ ην 1985 πξνβιέπεηαη ν Καλνληζκφο Γφκεζεο θηεξίσλ κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Παξ’ φια απηά, κε ηνλ λ. 

2830/2000 ζπζηήλνληαη ηξνπνπνηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλεο αθνξνχλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. ην α. 18 (εηζάγεηαη ηξνπνπνίεζε γηα ην 

α. 18 ηνπ 1577/1985
95

) αλαθέξεηαη φηη ζηα θηίξηα, φπνπ δηακέλνπλ άηνκα κε θηλεηηθή 

αλαπεξία, επηηξέπεηαη (ζην α. 28 ηνπ ίδηνπ λ., ππάξρεη ππνρξέσζε) ε θαηαζθεπή 

αλειθπζηήξσλ κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, αθφκα θαη ζε θηίξηα πνπ δελ πξνβιεπφηαλ. 

Σν α. 28 απνηειεί κηα πξνζζήθε κε ζέκα «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
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αηφκσλ κε νδηθέο αλάγθεο». πγθεθξηκέλσο, γηα ηα λέα θηίξηα (κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

λ., 28§1) πξνβιέπεηαη επηβάιιεηαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε 

πξνζπέιαζε
96

 απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνπο ρψξνπο απηψλ ζηνπο νπνίνπο 

ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θνηλσθειείο νξγαληζκνί, 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο ή έρνπλ ρξήζεηο 

ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, γξαθείσλ θαη 

εκπνξίνπ, ζηα θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ησλ θηηξίσλ απηψλ. ηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο θαη 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ (πνζνζηφ 5% ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα 

ρξήζε θνηλνχ ή ζε θάζε πεξίπησζε ν έλαο αλά φξνθν απφ απηνχο) πξέπεη λα είλαη 

πξνζπειάζηκνη θαη εμνπιηζκέλνη θαηάιιεια γηα ρξήζε απφ άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην (28§4), θαζψο θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

πξέπεη λα είλαη εηδηθή
97

. ηνλ λ. 4504/2017 πξνβιέπεηαη ε παξέκβαζε ζε επηζθεπέο 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε πθηζηάκελνπο ιηκέλεο θαη ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ΑκεΑ. Σέινο, γηα 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) 

ρσξίο αλαβαζκνχο κε θιίζε κέρξη 5%, θαηάιιειε ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

φπσο ζηεγάζηξσλ, θαζηζηηθψλ ζηχισλ θσηηζκνχ, θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη λα 

δηακνξθψλεηαη πνζνζηφ 5% ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ή ηνπιάρηζηνλ έλαο γηα ρξήζε 

αλαπεξηθψλ απηνθηλήησλ (28§8)
98

. 

Με ηνλ λ. 4030/2011 θαζηεξψζεθε ε ππνρξέσζε ζχληαμεο ρεδηαζκνχ 

Πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη έληαμήο ηνπο ζηνλ αξρηηεθηνληθφ 
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ζρεδηαζκφ, σο ππνρξεσηηθή ζρεδίαζε ζηνλ Νέν Σξφπν Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ 

Άδεησλ. ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ, κε ηνλ λ. 4067/2012 ζηνλ Καλνληζκφ Νέσλ 

Κηηξίσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

i. Α. 4: Ζ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο δελ ζα είλαη πιένλ απαξαίηεηε γηα δνκέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθίλεζε ή γηα νπνηαδήπνηε κνξθή ππεξεζηψλ γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο ή άηνκα κε αλαπεξία. 

ii. Α. 11: ε λέα θηίξηα φπνπ ν λ. δελ απαηηεί ηελ θαηαζθεπή αλειθπζηήξα, αλ ε 

θαηαζθεπή πεξηιακβάλεη αλειθπζηήξα, ε επηθάλεηα (1,60m X 1,90m) πνπ 

απαηηείηαη γηα αλειθπζηήξα γηα άηνκα κε αλαπεξία ή άηνκα κε αλαπεξία κπνξεί 

δελ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ επηηξεπφκελε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ (κπφλνπο). 

iii. Άξζξα 16, 17: Γνκέο (φπσο ξάκπεο, αλειθπζηήξεο θιπ.) Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ κέζα ζηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο θαη ηνπο δξφκνπο ησλ 

αγξνηεκαρίσλ. 

iv. Α. 26 (γηα λέα θηίξηα - κεηά ην 2012): ηηο εγθαηαζηάζεηο φισλ ησλ λέσλ θηηξίσλ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ θηηξίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη ησλ νπνίσλ ε 

άδεηα εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ θαλνληζκνχ γηα ηα θηίξηα, πξέπεη λα 

ππάξρεη νξηδφληηα θαη θάζεηε απηφλνκε θαη αζθαιήο πξφζβαζε γηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πξνζβάζηκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο κε πνζνζηφ 5% γηα δεκφζηα ρξήζε ή ζε θάζε πεξίπησζε 

ηνπιάρηζηνλ αλά νκάδα εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο θαζψο θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο 

θαηάιιεινη γηα αλαπεξηθέο θαξέθιεο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα θηίξηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή ρξήζε, ν λένο θαλνληζκφο απαηηεί ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εχθνιεο κεηαηξεςηκφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ ζε θαηνηθίεο κειινληηθψλ ρξεζηψλ κε 

αλαπεξίεο. 

v. Α. 26 (γηα ππάξρνληα θηίξηα - πξηλ απφ ην 2012): ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ 

θξαηηθέο ππεξεζίεο, θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ, θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νη 

αθφινπζνη ζηφρνη: δεκφζηεο ζπλειεχζεηο, πξνζσξηλή δηακνλή, εθπαίδεπζε, πγεία, 



61 

 

θνηλσληθή πξφλνηα, δηθαηνζχλε θαη δηφξζσζε, γξαθεία θαη εκπφξην, βηνκεραλίεο 

θαη βηνηερλίεο, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη πξαηήξηα θαπζίκσλ, πξέπεη 

λα νη ιεηηνπξγηθνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα. Οη ξπζκίζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί έσο ην 2020, εθηφο εάλ ε ρξήζε αιιάμεη θαη ε λέα ρξήζε απαηηεί 

εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

3.11 Δθπαίδεπζε 

Ο θνηλφο λνκνζέηεο φπσο πξναλαθέξζεθε έρεη πξνζπαζήζεη λα εληάμεη 

λνκηθά ηελ εηδηθή αγσγή ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ 

ηζρπφλησλ λφκσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Καηαξρήλ νξίδεηαη ζην α. 2 ηνπ λ. 3699/2008 φηη ε εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη 

ππνρξεσηηθή φπσο θαη ε γεληθή θαη είλαη ηκήκα ηεο δσξεάλ δεκνζίαο παηδείαο. 

Δπίζεο ην θξάηνο ππνρξενχηαη λα ηελ παξέρεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ε δηαθνξνδηάγλσζε, ε δηάγλσζε, ε 

αμηνιφγεζε θαη απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε ζπζηεκαηηθή 

παηδαγσγηθή παξέκβαζε κε εμεηδηθεπκέλα θαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο 

Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ (ΚΔΓΓΤ). ΔΑΔ πεξηιακβάλεη ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο κε 

θαηάιιειεο θηηξηνινγηθέο ππνδνκέο, πξνγξάκκαηα ζπλεθπαίδεπζεο, πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο δηαγλσζηηθέο, αμηνινγηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε παξ. 4 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

φηη ζην πκβνχιην Παηδείαο ζπκκεηέρεη θαη ε Δζληθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο.  

Δθ ησλ σλ νπθ άλεπ ην α. 6 ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. ην νπνίν πξνβιέπεηαη φηη ε θνίηεζε γίλεηαη: 

 

● ζηε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη θαηά πεξίπησζε κε ηα ΚΔΓΓΤ 
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● ζε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημε-

ζπλεθπαίδεπζε, απφ εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο θαη ην 

βαζκφ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

● ζε εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα Σκήκαηα Έληαμεο 

(ΣΔ) πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα ζρνιεία γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε 

δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνγξακκάησλ:  

 

i. Κνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα, πνπ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ ΚΔΓΓΤ γηα ηνπο καζεηέο κε επηφηεξεο κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ην νπνίν γηα θάζε καζεηή δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε δηδαθηηθέο 

ψξεο εβδνκαδηαίσο 

ii. Δμεηδηθεπκέλν νκαδηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηεπξπκέλνπ 

σξαξίνπ, πνπ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ, γηα ηνπο καζεηέο κε 

ζνβαξφηεξεο κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη 

απφ αληίζηνηρεο κε ην είδνο θαη ην βαζκφ απηνηειείο ζρνιηθέο κνλάδεο
99

. 

ηαλ ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ζηα 

γεληθά ζρνιεία, ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ παξέρεηαη: 

● ζε απηνηειείο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΜΔΑΔ) 

● ζε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο 

παξαξηήκαηα άιισλ ζρνιείσλ ζε λνζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα 

αγσγήο αλειίθσλ, ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ ή Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ησλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, εθφζνλ ζε απηά δηαβηνχλ άηνκα 

ζρνιηθήο ειηθίαο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

● ζην ζπίηη γηα ζνβαξά βξαρπρξφληα ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ηα 

νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

 

Ζ ζηειέρσζε ησλ ΜΔΑΔ, ησλ ΣΔ (εηδηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα), ησλ 

πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο, ησλ πξνγξακκάησλ παξάιιειεο ζηήξημεο θαη 

παξνρήο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη γίλεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

                                                           
99

 εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεην απφ ην θνηλφ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ζπλδηδαζθαιία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ. πγθεθξηκέλα, νη ζέζεηο είλαη 

λεπηαγσγνί εηδηθήο αγσγήο, δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο, θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο κε 

εηδίθεπζε ζηε εηδηθή αγσγή, θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εηδηθήο αγσγήο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, κνπζηθνζεξαπεπηέο θαη παηδίαηξνη κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

παηδνλεπξνινγία ή λεπξνιφγνη κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία. Δπίζεο, Δηδηθφ 

Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΒΠ) πξνζιακβάλεηαη γηα ζέκαηα απηνεμππεξέηεζεο, 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη ιεηηνπξγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία 

θαη κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζηα γεληθά ζρνιεία πξνζρνιηθήο, 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ ή πνπ θνηηνχλ ζε ΜΔΑΔ, πξνζιακβάλεηαη ΔΒΠ. 

Οη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο κε ηηο ηειεπηαίεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο είλαη 

νη εμήο:  

● ε φια ηα Δηδηθά Νεπηαγσγεία θαη Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν δηαξθεί 

έσο ηηο 16:00. Έηζη, κε ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ησλ Δηδηθψλ 

Νεπηαγσγείσλ θαη ησλ Δηδηθψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο ρψξαο, ηα ζρνιεία απηά 

πξνζαξκφδνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηα αληίζηνηρα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

● Δπίζεο, γεληθεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ηχπνπ ζρνιείνπ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη κεηαηξέπνληαη ζε Δληαία 

Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα φια ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ επί 

ζεηξά εηψλ ππφ δηαθνξεηηθά ζεζκηθά πιαίζηα θαη θαζνξίδνληαη νη Σνκείο θαη νη 

Δηδηθφηεηεο πνπ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ θνίηεζε ζηα 

ζρνιεία απηά δηαξθεί 4 ρξφληα ζην Γπκλάζην θαη 4 ρξφληα ζην Λχθεην θαη 

εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ γεληθνχ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. ηνπο απφθνηηνπο 

παξέρεηαη αληίζηνηρε αθαδεκατθή ηζνηηκία θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.  

Γηθαηψκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηα ΑκεΑ πνπ πξνρσξνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη ηα εμήο: 

i. Δηδηθή κεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα 
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ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηα 

πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα ησλ ηξηψλ θχθισλ ζπνπδψλ 

ii. ια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο 

θνηηεηέο κεηαπηπρηαθνί ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο 

παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ. Σα Ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα θαη ηε δηδαζθαιία 

iii. Σα Κέληξα Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο κπνξεί λα 

νξγαλψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο θαη κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζηα άηνκα απηά 

iv. ηα ηδησηηθά ζρνιεία (θαη εθπαηδεπηήξηα) κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη 

θαη λα θνηηνχλ καζεηέο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη πξνζαξκνγέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δεκφζηα ζρνιεία 

ηεο γεληθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απαγνξεχεηαη ε άξλεζε 

εγγξαθήο καζεηψλ εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ή ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπο. 

v. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθνξηθά γηα καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο πάλσ απφ 80%, θηλεηηθή αλαπεξία 

ηνπιάρηζηνλ 67% θαη ζπαζηηθφηεηα άθξσλ θαη κφλν γξαπηά, φζνη πάζρνπλ απφ 

πξνβιήκαηα αθνήο θαη ιφγνπ ζε πνζνζηφ 67% (ΠΓ 60/2006)
100

. 

3.12 Γιώζζα Δθκάζεζεο 

ην α. 7 ηνπ ίδηνπ λ. νξίδεηαη φηη σο πξψηε γιψζζα ησλ θσθψλ θαη βαξήθνσλ 

καζεηψλ αλαγλσξίδεηαη ε Διιεληθή Ννεκαηηθή γιψζζα θαη σο δεχηεξε γιψζζα ηνπο 

ε Νέα Διιεληθή, ε νπνία πξνζιακβάλεηαη θαη εθθέξεηαη κε ηε γξαπηή ηεο κνξθή, 

ελψ ε πξνθνξηθή ηεο αληίιεςε θαη έθθξαζε απνηειεί πξφζζεηε θνηλσληθή επηινγή 

ησλ θσθψλ καζεηψλ. Καη ην θξάηνο νθείιεη λα παξέρεη δίγισζζε εθπαίδεπζε.  

                                                           
100

 Καξάθσζηαο, Βειηζζάξηνο. 2007. Γίθαην εθπαίδεπζεο. Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2007. 
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Δπίζεκε γξαθή ησλ ηπθιψλ καζεηψλ αλαγλσξίδεηαη ε γξαθή Braille. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ΔΔΠ ζηηο εηδηθέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηπθιψλ, νξίδεηαη επηπιένλ ησλ άιισλ πξνζφλησλ θαη ε 

πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο γξαθήο Braille
101

. Άμην αλαθνξάο είλαη ε απνπζία 

απνθιεηζηηθψλ ηκεκάησλ ζε βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα κε γξαθή Braille (κε εμαίξεζε 

ηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο). Φεθηαθά αθνπζηηθά βηβιία είλαη, 

αξθεηά ιηγφηεξα, θαζψο απαξηζκνχληαη ζηελ Διιάδα κφιηο 2500
102

.  

 

 

4 Δζληθή Ννκνινγία 

4.1 Τπόζεζε πεξί Πξνζηαζίαο ΑκεΑ βάζεη ηωλ αξρώλ ρξεζηήο 

Γηνίθεζεο 

Ο αηηψλ θαηάξγεζεο ηεο ππ’ αξηζκφλ απφθαζεο 121/2011 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία άλσ ηνπ 50%, 

ηα νπνία δηθαηνχληαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2643/1998, λα πξνζιεθζνχλ ζε 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζε νξηζκέλν πνζνζηφ ησλ πξνθεξπρζείζσλ ζέζεσλ. Ο 

έηεξνο δηάδηθνο ήηαλ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Οη 

πξνζιήςεηο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αηηνχληα, βάζεη ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηα νπνία 

θιήζεθαλ νη ελδηαθέξνληεο λα δειψζνπλ, ζπκπιεξψλνληαο εηδηθφ έληππν. Ο αηηψλ 

απφθνηηνο ηνπ ΣΔΗ Λνγηζηηθήο ζέιεζε λα πξνζιεθζεί ζε ζέζε δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο, παξέιεηςε φκσο λα αλαθέξεη ηε γλψζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ αίηεζή ηνπ, ινηπφλ, απεξήθζε γηα απηφλ ηνλ ιφγν, 

ρσξίο φκσο λα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε αηηία, ε νπνία θξίζεθε θαη αλεπαξθήο 

(εζθαικέλεο νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ θαη Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο) απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Καζψο, βάζεη ηεο λνκνινγίαο 
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 Σπθινί καζεηέο θαη νη καζεηέο κε ρακειή φξαζε ρσξίο λνεηηθή πζηέξεζε ή άιιεο κνξθήο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα θνηηνχλ, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ, ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ ρνιείνπ ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη θαηά 

πεξίπησζε κε ηελ ππνζηήξημε κέινπο ΔΔΠ ηνπ θιάδνπ ΠΔ31 ή ΔΒΠ. 

102
 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Κέξθπξαο. 2001. Ηφληνο επηζεψξεζε ηνπ δηθαίνπ. Αζήλα : Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, 2001. 1109-3323, ζει. 41-42 
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ηνπ πάλσ ζηηο αξρέο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε Γηνίθεζε φθεηιε είηε λα δεηήζεη ππεχζπλε 

δήισζε γλψζεσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνλ αηηψλ είηε λα αλαγλσξίζεη 

(φπσο θαη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λ.) φηη ην πηπρίν ηνπ αηηνχληνο ζπλεπάγεηαη θαη ηεο 

άλσζελ γλψζεο. 

4.2 Τπόζεζε πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζβαζηκόηεηαο ΑκεΑ 

Σν 2013 ην Ννκηθφ Πξφζσπν Αζηηθνχ Γηθαίνπ σκαηείν Ζιεθηξνδεγψλ Σξακ 

Αηηηθήο πξνζέθπγαλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κε αίηεκα ηελ άξζε 

απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (πξσζππνπξγνχ, ππνπξγνχ κεηαθνξψλ, 

ππνπξγνχ αλάπηπμεο θαη ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ) νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ άξζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο, θαηά ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ  λπ, ηεο απεξγίαο. Γηακαξηπξφκελνη γηα 

ηελ έληαμή ηνπο ζην εληαίν κηζζνιφγην ηα αηηνχληα ζσκαηεία, κεκνλσκέλσο ή απφ 

θνηλνχ κε ηα ινηπά ζσκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αλψλπκε εηαηξεία «ηαζεξέο 

πγθνηλσλίεο Αλψλπκε Δηαηξεία» (ΣΑΤ ΑΔ), πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλερφκελεο 

24σξεο απεξγίεο απφ ηηο 17.1.2013 έσο ηηο 24.1.2013, νπφηε πξναλήγγεηιαλ θαη λέεο 

απεξγίεο, ζε φια ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ θξίζεθαλ 

παξάλνκεο κε απνθάζεηο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζε 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηε ιήςε ηεο απεξγίαο, κε βαζηθφ επηρείξεκα ηελ 

θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο. Ζ Γηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο 

ζην ηΔ επηθαιέζηεθε, κεηαμχ ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο, θαηαγγειίεο θαη αλαθνξέο, 

ηδίσο απφ ΑκεΑ, φηη πεξηνξίζηεθε ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο θαη ε κεηαθνξά ηνπο (θάηη 

ην νπνίν απνηειεί ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο) θαη δεκηνπξγήζεθε 

αληηθεηκεληθφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία (ζσκαηηθή θαη ςπρηθή), ιφγσ αδπλακίαο 

κεηαθνξάο ζε θέληξα πγείαο. Σν ηΔ απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ σκαηείνπ. 

ε κία παιαηφηεξε ππφζεζε ηνπ 1998 ν Παλειιήληνο χλδεζκνο Σπθιψλ 

πξνζέθπγε ζην ηΔ θαηά ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε αίηεζε αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ε νπνία απαγφξεπε ηε ρνξήγεζε θάξηαο δσξεάλ 

κεηαθηλήζεσλ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Θεζζαινλίθε, 

θαζψο θαη θάξηαο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ, ζε άηνκα κε αλαπεξία ηπθιφηεηαο πνπ 

δηέζεηαλ εηήζην εηζφδεκα 3.500.000 θαη 2.500.000 δξαρκέο, αληηζηνίρσο. Σν 

δηθαζηήξην απεθάλζε φηη ε εθαξκνγή ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο πξνθαιεί  

αλεπαλφξζσηε δεκία ζηα κέιε ηνπ αηηνχληνο ζσκαηείνπ πνπ δελ δηθαηνχληαη θάξηαο  
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δσξεάλ κεηαθίλεζεο, δεδνκέλνπ φηη αδπλαηνχλ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ  

αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ, λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο  

νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη, εθφζνλ πξέπεη πξηλ απφ θάζε επηβίβαζε ζηα αζηηθά κέζα  

ζπγθνηλσλίαο λα αλαδεηνχλ ρψξνπο πψιεζεο εηζηηεξίσλ, γεγνλφο ην νπνίν  

δπζρεξαίλεη νπζησδψλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Απνηέιεζκα, ε απνδνρή ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο. 

4.3  Τπνζέζεηο πεξί πληάμεηο Αλαπεξίαο 

Με πξνζθπγή ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) 

δεηήζεθε ε αλαίξεζε απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία 

απεξήθζε έθεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο Οξγαληζκνχ θαηά ηεο 6998/2009 απνθάζεσο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ
103

. Ο αλαηξεζίβιεηνο είρε πξνβάιιεη σο 

επηρείξεκα φηη δηθαηνχηαη ηε ζχληαμε ηεο ζπδχγνπ ηνπ, θαζψο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

ζπληαμηνχρνπ ιφγσ αλαπεξίαο, δηθαηνχληαη ζχληαμε ν επηδψλ ησλ ζπδχγσλ (ην 70% 

ηεο ζχληαμεο απηήο), αθνχ ν επηδψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ, ήηαλ  

αλάπεξνο ζε πνζνζηφ 67%. Σν ηΔ απεθάλζε φηη νη άλσζελ πξνυπνζέζεηο ππήξραλ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ θαη έηζη απέξξηςε ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο ηνπ 

ΟΑΔΔ. Παξφκνηα ππφζεζε παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
104

.  

Σν ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πξνζέθπγε ζην ηΔ, κε ζθνπφ ηελ αλαίξεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο ππέξ θαηνίθνπ ηεο Κνκνηελήο. πγθεθξηκέλσο, 

θξίζεθε φηη δηθαηνχηαη ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηνπ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1.9.2002 έσο 31.8.2004, δηφηη θαηέζηε αλίθαλνο γηα θάζε βηνπνξηζηηθή 

εξγαζία πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο πηφο, απφ 

παηδηθή ειηθία, βάζεη ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο αξκφδηαο επηηξνπήο, έπαζρε κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο άλσ ηνπ 51%. Απηή ε θαηάζηαζε, ηνλ θαηέζηεζε αλίθαλν λα βξεη 

απαζρφιεζε γηα ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Με ηα δεδνκέλα απηά, ην ηκήκα ηνπ ηΔ 
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 Με ηελ ηειεπηαία απηή απφθαζε έγηλε δεθηή πξνζθπγή ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ θαη αθπξψζεθε ε 

246/44/11.12.2007 απφθαζε ηεο Σνπηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο Αλ. Αηηηθήο ηνπ ΟΑΔΔ, κε ηελ νπνία 

είρε απνξξηθζεί έλζηαζή ηνπ θαηά ηεο 656/18.6.2007 απνθάζεσο ηνπ Πξντζηακέλνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεπζχλζεσο Αλ. Αηηηθήο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ είρε απνξξίςεη ην αίηεκά ηνπ λα ηνπ κεηαβηβαζηεί ε 

ρνξεγεζείζα θαη’ α. 16 παξ. 3 ηνπ λ. 3232/2004 ζχληαμε ηεο ζαλνχζαο ζπδχγνπ ηνπ αληίζεηνπ κέξνπο 

θαηνίθνπ ηεο Ζιηνχπνιεο. 
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απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ ΗΚΑ. ην δεδηθαζκέλν αλαθέξεηαη φηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη 

δηθαίσκα γηα ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο, αλ έγηλε αλάπεξνο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνλ 

νξηδφκελν αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο. Οη ππνζέζεηο, ζηηο νπνίεο παξίζηαηαη σο 

δηάδηθνο ην ΝΠ ΗΚΑ είλαη αξθεηέο θαη ε πξνζθπγή απνηειεί αίηεζε αθπξψζεσο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο ππεξ ζχληαμεο αλαπεξίαο
105

. 

ηελ ππ’ αξηζκφλ 1406/2014 ππφζεζε ηνπ ηΔ, ν ΟΑΔΔ είρε πξνζθχγεη κε ζθνπφ 

ηελ αλαίξεζε ππ' αξηζ. 1855/2009 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο, ππέξ θαηνίθνπ Καηεξίλεο. Με ηελ ηειεπηαία απηή απφθαζε είρε γίλεη 

δεθηή έλζηαζε ηεο αλαηξεζίβιεηεο θαηά ηεο 1570/8.4.2003 απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή 

πληάμεσλ ηνπ Σ.Δ.Β.Δ. Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη είρε θξηζεί φηη απηή 

δηθαηνχηαη ζχληαμε αλαπεξίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.2.2003 έσο 31.1.2004. 

Σν Δθεηείν θαη ην ηΔ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία ηεο αλαηξεζίβιεηεο θαηά ηνλ 

θξίζηκν ρξφλν (58 εηψλ), ην πνζνζηφ ηεο αλαηνκνθπζηνινγηθήο ηεο βιάβεο (45%), 

φπσο απηή θαζνξίζζεθε αηηηνινγεκέλα απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή 

Δπηηξνπή, θαζψο θαη ην είδνο ησλ παζήζεψλ ηεο (ρξφληα ηζρηαιγία, ζπγγελέο 

εμάξζξεκα ηζρίνπ κε ρσιφηεηα θαη βξάρπλζε 2,5 cm), νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ειηθία ηεο, ηελ εκπφδηδαλ ζε κεγάιν βαζκφ λα αζθεί ην επάγγεικά ηεο 

απαζρνινχκελε ζε θαηάζηεκα εηνίκσλ ελδπκάησλ, δνζέληνο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

απαζρφιεζε απαηηεί απμεκέλε θηλεηηθφηεηα θαη πνιχσξε νξζνζηαζία, ή λα 

πξνζαξκνζηεί ζε άιιν παξεκθεξέο επάγγεικα, έθξηλε φηη ε αλαηξεζίβιεηε θαηά ην 

επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα (1.2.2003 έσο 31.1.2004) ήηαλ αζθαιηζηηθά αλάπεξε ζε 

πνζνζηφ 66,6% θαη ζπλεπψο εδηθαηνχην ζχληαμε αλαπεξίαο, φπσο είρε θξηζεί θαη 

πξσηνδίθσο (απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ) θαη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ ΟΑΔΔ 

(απφθαζε ηνπ ηΔ). Πιήζνο ππνζέζεσλ κε δηάδηθν ην ΝΠΓΓ ΟΑΔΔ «έιεμαλ» ππεξ 

ησλ πνιηηψλ κε θάπνηα αλαπεξία
106

. 
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 Ζ επφκελε ππφζεζε αθνξά πξνζθπγή, ελ δσή ηφηε, θαηνίθνπ Γιπθάδαο, ε 

νπνία ζπλερίζηεθε απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ. Ζ πξνζθπγή αθνξνχζε αίηεζε 

αλαηξέζεσο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή 

έθεζε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ Σακείνπ θαηά ηεο 8864/2003 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, εμαθαλίζηεθε ε πξσηφδηθε απφθαζε, ζηε ζπλέρεηα δε 

απνξξίθζεθε ε πξνζθπγή ηνπ αλαηξεζείνληνο θαηά ησλ 704/31.8.2000 θαη 

705/31.8.2000 απνθάζεσλ ηεο Σνπηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Τπνθαηαζηήκαηνο Η.Κ.Α. πληάμεσλ Αζελψλ, κε ηηο νπνίεο είρε απνξξηθζεί ην 

αίηεκά ηνπ λα ιάβεη ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

1.10.1987 έσο 11.7.1996 ιφγσ κε ζπληάμηκνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο. Ο αλαηξεζείσλ 

δηέζεηε κελ 4.050 εκέξεο αζθάιηζεο, φρη φκσο ζπληάμηκν πνζνζηφ αλαπεξίαο, θάηη 

ην νπνίν νδήγεζε ην Δθεηείν λα αλαηξέζεη ηελ απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ. Σν 

ηκήκα ηνπ ηΔ δηαηχπσζε ηελ άπνςε, φηη κφλε αηηηνινγία ηελ έιιεηςε ζπληάμηκνπ 

πνζνζηνχ αλαπεξίαο, κε απνηέιεζκα λα βιάπηνληαη κηα ζεηξά απφ πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ
107

, επνκέλσο θαη δέρζεθε ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο 

ησλ θιεξνλφκσλ.  

 Ζ ππ’ αξηζκφλ Α10/2012 απφθαζε ηνπ πεληακεινχο ηκήκαηνο ηνπ ηΔ 

εμέηαζε ηελ πξνζθπγή ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) θαηά 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά, ην νπνίν απεθάλζε ππεξ πξνζθπγήο 

θαηνίθνπ ηεο Αηαιάληεο. Ζ απφθαζε αθνξνχζε, ηελ ππνρξέσζε ηνπ Οξγαληζκνχ λα 

ρνξεγήζεη ζηνλ αλαηξεζίβιεην πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμήο ηνπ κε ην επίδνκα 

απφιπηεο αλαπεξίαο απφ 13.11.2001 θαη εθεμήο. Σν ηκήκα απέξξηςε ηελ αίηεζε 

αλαηξέζεσο, θαζψο ν αλαηξεζίβιεηνο είλαη ηαηξηθψο αλάπεξνο ζε πνζνζηφ 80% απφ 

13.11.2001 εθφξνπ δσήο θαη είλαη αλίθαλνο γηα θάζε βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα, έθξηλε 

φηη απηφο, ιφγσ ηεο πην πάλσ ςπρηαηξηθήο ηνπ πάζεζεο, γηα ηελ νπνία λνζειεχζεθε 

γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο απφ 

13.11.2001, επξηζθφκελνο ζε θαηάζηαζε πνπ απαηηεί ζπλερή επίβιεςε, πεξηπνίεζε 

θαη ζπκπαξάζηαζε άιινπ πξνζψπνπ, ήηαλ αζθαιηζηηθά αλάπεξνο θαηά 100% θαη 

ζπλεπψο δηθαηνχην πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμήο ηνπ κε ην επίδνκα απφιπηεο 
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 ηΔ Α1235/2012, Α828/2012, 2567/2010, 953/2009, 1476/2006, 2938/2001 θαη ηΔ 323/2010, 

654/1991 
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αλαπεξίαο απφ 13.11.2001 θαη εληεχζελ. Πιήζνο ππνζέζεσλ κε δηάδηθν ην ΝΠΓΓ 

ΟΓΑ «έιεμαλ» ππεξ ησλ πνιηηψλ κε θάπνηα αλαπεξία
108

. 

Μηα ζεηξά ππνζέζεσλ κε δηάδηθν ην ΝΠΓΓ Σακείν Αζθαιίζεσο 

Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδνο (ΣΔΒΔ) έρνπλ εμεηαζηεί απφ ην ηΔ. Ζ 

πιεηνλφηεηα εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ηελ ίδηα ζεκαηηθή, δειαδή ζπληαμηνδνηηθά 

δεηήκαηα αλαπεξίαο. Σν ΣΔΒΔ πξνζθεχγεη θαηά απνθάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

δηθαηνχηαη ν εθάζηνηε αλαηξεζίβιεηνο ζχληαμε αλαπεξίαο. χκθσλα κε ην πδ 

116/1988, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σακείνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα θαζεζηήζαλην αλάπεξνη
109

 θαη λα έρνπλ αζθάιηζε 10 εηψλ.  

Ζ ηειηθή φκσο θξίζε γηα ηελ αλαπεξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ αλήθεη ζηα 

αζθαιηζηηθά φξγαλα ηνπ Σακείνπ θαη, αλ αζθεζεί πξνζθπγή, ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα, ηα νπνία δεζκεχνληαη κελ απφ ηε γλσκάηεπζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

επηηξνπψλ σο πξνο ηε δηαπηζησζείζα αλαηνκνθπζηνινγηθή βιάβε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

εθθέξνπλ φκσο δηθή ηνπο αηηηνινγεκέλε θξίζε σο πξνο ην πνζνζηφ ηεο 

αζθαιηζηηθήο ηνπ αλαπεξίαο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην πνζνζηφ 

αλαηνκνθπζηνινγηθήο βιάβεο πνπ θαζφξηζε ε νηθεία πγεηνλνκηθή επηηξνπή, ηελ 

ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ αζθνχζε, ηνλ ηξφπν 

αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ, απφ ηελ άπνςε ηεο νξγαλψζεσο ηεο 

βηνπνξηζηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξνζαξκνζζεί 

ζε άιιν, παξεκθεξέο, πάλησο, επάγγεικα, ελ φςεη ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηνλ ίδην επαγγεικαηηθφ ρψξν. Σν ηΔ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ππνζέζεσλ, απνθαίλεηαη ππεξ ησλ αλαηξεζίβιεησλ πνιηηψλ
110
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 ηΔ Α1502/2005, Α1503/2005, Α1592/2005, Α3474/2005, Α189/2006, Α2558/2006, Α2591/2008, 

Α183/2009, Α2998/2009, Α3428/2010, Α1369/2011 
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 Ο αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη αλάπεξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ α. 

απηνχ, αλ ιφγσ πάζεζεο ή βιάβεο ή εμαζζέλεζεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο εμάκελεο ηνπιάρηζηνλ 

δηάξθεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπλερίζεη ηελ άζθεζε ηνπ ίδηνπ 

ή άιινπ επαγγέικαηνο είλαη αλίθαλνο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 66,6%. 
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 ηΔ Α1593/2005, Α1750/2005, Α2163/2005, Α2585/2005, Α2677/2005, Α2842/2005, Α2884/2005, 

Α2888/2005, Α2894/2005, Α2895/2005, Α2898/2005, Α3485/2005, Α3782/2005, Α3783/2005, 

Α3976/2005, Α4264/2005, Α35/2006, Α36/2006, Α78/2006, Α282/2006, Α284/2006, Α716/2006, 

Α737/2006, Α740/2006, Α889/2006, Α957/2006, Α1065/2006, Α1066/2006, Α1962/2006, 

Α1963/2006, Α1978/2006, Α1979/2006, Α2405/2006, Α2406/2006, Α2430/2006, Α2594/2006, 

Α2595/2006, Α2596/2006, Α2597/2006, Α2928/2006, Α3026/2006, Α3262/2006, Α3265/2006, 

Α3267/2006, Α3457/2006, Α3466/2006, Α131/2007, Α143/2007, Α243/2007, Α528/2007, Α543/2007, 

Α554/2007, Α927/2007, Α1125/2007, Α1427/2007, Α1501/2007, Α1717/2007, Α1739/2007, 
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4.4  Τπνζέζεηο Απνδεκίωζεο Πξόθιεζεο Αλαπεξίαο 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πξνέβε ζε θαηαβνιή αίηεζεο 

αλαίξεζεο απνθάζεσο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ην νπνίν εθδίθαζε ππνρξεσηηθή 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε πνιίηε, 171.576,63 επξψ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκίαο 

(ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ νδήγεζε απηνθηλήηνπ ηνπ) πνπ ππέζηε απφ παξάλνκε 

παξάιεηςε ησλ νξγάλσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. ην δεδηθαζκέλν παξνπζηάδνληαη 

επηρεηξήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ζρεηηθά κε ηε δηάηαμε 931 Α.Κ., φηη ε αλαπεξία ή ε 

παξακφξθσζε πνπ πξνμελήζεθε ζηνλ παζφληα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ηελ 

επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο, αλ επηδξά ζην κέιινλ ηνπ. Ζ δηαηχπσζε ηεο δηαηάμεσο 

ηνπ α. 931 ηνπ Α.Κ. παξέρεη βάζε γηα ηέηνηα αμίσζε, αλ θαη εθφζνλ ε αλαπεξία ή ε 

παξακφξθσζε επηδξά ζην νηθνλνκηθφ κέιινλ ηνπ παζφληνο, πνπ δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί εληειψο απφ ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 929 θαη 932 ηνπ Α.Κ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν αλαηξεζίβιεηνο κε ην αξρηθφ δηθφγξαθν ηεο αγσγήο ηνπ 

δήηεζε λα ηνπ επηδηθαζηεί πνζφ 100.000.000 δξαρκψλ κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ α. 931 

ηνπ Α.Κ. επηθαινχκελνο φηη εμαηηίαο ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ηνπ επεξεαδφηαλ δπζκελψο 

ην επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ, αθνχ δελ ζα κπνξνχζε πιένλ λα αζθεί ην επάγγεικα 

ηνπ κεραλνιφγνπ – κεραληθνχ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην ηκήκα ηνπ ηΔ απεθάλζε 

ππέξ ηνπ πνιίηε κε αλαπεξία. Παξφκνηα ππφζεζε ηξαπκαηηζκνχ, κε απνηέιεζκα 

βαξηά αλαπεξία, απνηέιεζε ε ππ’ αξηζκφλ απφθαζε Α1407/2006.  

Ζ ππ’ αξηζκφλ 3539/2015 απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Α’ ηνπ ηΔ αθνξά πξνζθπγή 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά θαηνίθνπ Αραΐαο, κε ζθνπφ ηελ αλαίξεζε ηεο 

απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ε νπνία επηδίθαδε ην πνζφ ησλ 176.082 επξψ σο 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ιφγσ εζηθήο βιάβεο, ηελ νπνία ππέζηε, ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο, πξνθιεζέληνο απφ παξάλνκεο 

πξάμεηο θαη παξαιείςεηο νξγάλσλ ηνπ. Ο βαξχο ηξαπκαηηζκφο ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ 

έιαβε ρψξα θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο πξνο 

                                                                                                                                                                      
Α1929/2007, Α1938/2007, Α1999/2007, Α2011/2007, Α2256/2007, Α2554/2007, Α2568/2007, 

Α2758/2007, Α3414/2007, Α3543/2007, Α1052/2008, Α1193/2008, Α1194/2008, Α1352/2008, 

Α1639/2008, Α2523/2008, Α2558/2008, Α2561/2008, Α2569/2008, Α2571/2008, Α2589/2008, 

Α2592/2008, Α3047/2008, Α3520/2008, Α1768/2009, Α1778/2009, Α2265/2009, Α2288/2009, 

Α2289/2009, Α7/2010, Α225/2010, Α413/2010, Α752/2010 
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εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο έλνπιεο 

ππεξεζίαο ζε επαίζζεην ζεκείν ηεο Διιελναιβαληθήο κεζνξίνπ θαη εμαηηίαο 

ζνβαξψλ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ δεκηψζαληνο νξγάλνπ ηνπ Γεκνζίνπ. Σν 

πνζνζηφ αλαπεξίαο δηαγλψζζεθε ζε 60% θαη φηη ε βιάβε πνπ ππέζηε ζα επεξεάδεη 

δπζκελψο ζην κέιινλ ηελ επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη εμέιημή 

ηνπ, φηη απηή ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο ζα δεκηνπξγήζεη ζ’ απηφλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο γηα εχξεζε εξγαζίαο, ζχλαςε ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν, ην Σκήκα ηνπ ηΔ απέξξηςε ηεο αίηεζε αλαηξέζεσο. 

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΔΠΙΛΟΓΟ 

Ζ πνξεία ησλ λνκνζεηεκάησλ πεξί εηδηθήο αγσγήο θξίλεηαη φηη ζπκβαδίδεη κε 

ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. ίγνπξα ε εμέιημε είλαη εκθαλήο θαη νη θαηλνηνκίεο 

ζπκβαδίδνπλ κε απηέο ζηηο ππφινηπεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ. ίγνπξα νη 

ειιείςεηο ζε έκςπρν πξνζσπηθφ θαη πιηθέο ππνδνκέο ζα είλαη πάληα ππαξθηέο θαζψο 

νη αλάγθεο κηαο αθκάδνπζαο θνηλσλίαο είλαη αέλαεο. Παξ’ φια απηά αλ θαη ζεζκηθψο 

ε Διιάδα ηα έρεη θαηαθέξεη, ζην ζέκα ηεο θνηλήο γλψκεο αθφκα βξίζθεηαη πίζσ. Ζ 

θνηλή γλψκε κπνξεί λα έρεη εμειηρζεί ζεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά δελ βξίζθεηαη 

ζην ζεκείνπ πνπ πξέπεη. Γηα απφδεημε κπνξεί λα ιεθζεί ε ηαθηηθή πξνηίκεζε ησλ 

ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ λα πξνζιακβάλνπλ δηεξκελείο γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο αθνπζηηθέο. Αιιά ηα ηειεπηαία δελ θαίλεηαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηα πξνεθινγηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα φπσο ηελ θνηλσληθή θαη 

θπξίσο ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αληηζέησο 

επηθεληξψλνληαη ζε κηα επηδνκαηηθή πνιηηηθή ε νπνία αλεπηηπρψο θαηαθέξλεη λα 

εμαζθαιίζεη ζηνπο δηθαηνχρνπο κηα δσή πνπ επηζπκνχλ.  
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Με ηε χκβαζε ησλ ΑκεΑ ηίζεηαη ην δήηεκα ζηα θξάηε κέξε πψο ζα 

πξνζαξκνζηνχλ φια ηα παηδηά κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζηελ θνηλσλία. Δίλαη 

ππνρξέσζε δειαδή ηεο Διιάδαο αλαγλσξίδνληαο ηελ θάζε ηδηαηηεξφηεηα ελφο 

παηδηνχ κε ηνλ ίδην ηδηαίηεξν ηξφπν λα πξνζπαζήζεη λα ην εληάμεη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Να ππελζπκίζσ ε ηζνλνκία ε νπνία εμαζθαιίδεηαη ζην α. 12 θαη ε 

εμαζθάιηζε εγγπήζεσλ γηα ηελ κε πξνζβνιή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΑκεΑ. Καη ζπγθεθξηκέλσο, «Σα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνο δηθαηνπξαμία ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα, ηε βνχιεζε θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ, θαη δελ ππφθεηληαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη ζε 

αλάξκνζηε επηξξνή, θαη είλαη αλάινγα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο πεξηζηάζεηο ηνπ 

αηφκνπ, εθαξκφδνληαη γηα ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφθεηληαη ζε 

ηαθηηθή επηζεψξεζε απφ κηα αξκφδηα, αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε αξρή ή δηθαζηηθφ 

φξγαλν. Οη εγγπήζεηο ζα είλαη αλάινγεο κε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα κέηξα 

επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ.»  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θξίλεηαη αλαγθαία ε αλαθνξά νξηζκέλσλ 

αιιαγψλ νη νπνίεο θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ζα βειηίσλαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ΑκεΑ ζηελ Διιάδα. Να ελζαξξχλνληαη ηα ΑκεΑ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην θαλνληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη 

αληζφηεηεο εζσηεξηθέο θαη λα κελ πξνθξίλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο. Οη δηαδηθαζίεο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθήο πξέπεη λα 

εληαηηθνπνηεζνχλ ζην επίπεδν ηεο Δηδηθήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
111

. Ο 

ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη ζπνπδαζηεξίσλ κε ζθνπφ λα 

γίλνπλ νη καζεηέο ΑκεΑ εθηφο απφ αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη λα 

ιακβάλνπλ ην δένλ επίπεδν εθπαίδεπζεο κε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Δπίζεο ε 

ζπλερήο νξγάλσζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ θαλνληθψλ ζρνιείσλ θαη εηδηθψλ 

ψζηε λα εμνηθεησζνχλ ηα θαλνληθά παηδηά κε ηα παηδηά κε αλαπεξία. Γηαξθήο 

ελεκέξσζε ζηα θαλνληθά ζρνιεία θαη επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ 

παηδηά κε αλαπεξία ζηελ ηάμε ηνπο, κέζα απφ ηελ εθκάζεζε εμαηνκηθεπκέλσλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Γεκηνπξγία αλεμάξηεηεο αξρήο κε ξφιν φπσο ηελ επίβιεςε 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ηήξεζεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ 

ΑκεΑ. Μεγαιχηεξε αλάιεςε επζχλεο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φπσο γίλεηαη 
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 Γεσξγάο, Γεκήηξηνο. 1995. Κνηλσληθή ςπρνινγία. Αζήλα : Διιεληθά Γξάκκαηα, 1995. 
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ζηηο ρψξεο ηνπ Βνξά φπνπ ππάξρεη έλα εληαίν ζχζηεκα πξφλνηαο φκσο νη 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη άκεζα απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο. 

Δπαλέλαξμε ησλ εηδηθψλ δηδαζθαιείσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηελ 

επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ηεο γεληθήο αγσγήο κε θξαηηθή επηρνξήγεζε κε ζθνπφ 

λα ζηακαηήζεη ην εκπφξην πηζηνπνηεηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. Δπηκφξθσζε φισλ ησλ 

παηδηψλ ζηα γεληθά ζρνιεία πάλσ ζηηο εηδηθέο βνήζεηεο θαη πξνζθνξά δσξεάλ 

καζεκάησλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ θξίζηκα 

πξνβιήκαηα κε ΑκεΑ. Σέινο, πιείζηεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε πιήξεο ραξηνγξάθεζε 

ησλ ΑκεΑ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζε θάζε δεκφζην 

θαη ηδησηηθφ ζρνιείν. Δπίζεο, ε εγθαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ππνινγηζηή, κε 

ρεηξηζηήξην ρεηξφο (κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κφλν κε ηελ παιάκε) θαη ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο βιέκκαηνο, ζε θάζε παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε
112

. 

Να αλαδηακνξθσζεί Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλαπεξία θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε θάιπςε φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη νπζηαζηηθψλ ηνκέσλ, λα 

θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, κεηξήζηκνη ζηφρνη, επαξθήο πξνυπνινγηζκφο θαη 

δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο . πγθεθξηκέλα κέηξα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 

εθαξκνγήο, είλαη ν Καλνληζκφο Οηθνδφκεζεο λα πξνβιέπεη ηα εμήο: 

i. Απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο κνλάδεο ζηνλ φξνθν ελφο θηεξίνπ 

θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο 

ii. Αλαπεξηθέο ηνπαιέηεο (αλνηρηέο ζην θνηλφ) 

iii. Αλειθπζηήξεο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ άηνκα ζε αλαπεξηθέο 

θαξέθιεο 

iv. πζηήκαηα επαγσγηθνχ βξφρνπ ζε δσκάηηα κε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θηλεηά/αζχξκαηα, επαγσγηθνχο βξφρνπο ή άιιεο κνξθέο 

εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. ζε αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη ζε γξαθεία) 

v. Δγθαζίδξπζε ρψξσλ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ζε κφληκα 

ηνπνζεηεκέλνπο ρψξνπο 

vi. Γηαζέζηκα ζήκαηα θαη πιεξνθνξίεο ζηα θηίξηα 
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Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηα 

παλεπηζηήκηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε θηίξηα θαη παλεπηζηεκηνππφιεηο 

κέζσ ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ βνεζεκάησλ, φπσο φια ηα παλεπηζηήκηα λα 

παξνπζηάδνπλ ράξηεο πνπ λα δείρλνπλ ηηο νδνχο πξφζβαζεο γηα ηνπο ρξήζηεο 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. Σα δηθαζηήξηα βξίζθνληαη ζε παιηά θηίξηα φπνπ ε 

πξνζβαζηκφηεηα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ είλαη θπζηθή πηπρή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

θηηξίσλ. Μπνξνχλ, ινηπφλ, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κηθξέο βειηηψζεηο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, π.ρ. κε ηε κνξθή απνζπψκελσλ ξακπψλ. 

Άιια παξαδείγκαηα κέηξσλ, ηα νπνία ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε θάζε 

δεκφζην ρψξν (νπνπδήπνηε ζα ήζειε λα κεηαθηλεζεί έλα άηνκν κε αλαπεξία), 

πηλαθίδεο κε ζχζηεκα Braille, εχθνιε πξφζβαζε ζε αλειθπζηήξεο θαη ερεηηθέο 

ζεκάλζεηο
113

. Ζ Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ηξφθηκα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα άηνκα 

κε νπηηθέο ή παξφκνηεο αλαπεξίεο λα νδεγνχλ ηνπο ζθχινπο-νδεγνχο ηνπο ζηνπο 

ρψξνπο πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ. Θα κπνξνχζε λα 

ιαλζαξηζηεί εξγαιείν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε εξγαδφκελνπο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη ζα ηνπο εθπαηδεχζνπλ θαη ζα ηνπο θαζνδεγήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ εγγξάθσλ, βίληεν θιπ. 

Ζ «θνηλσληθή λνκνζεζία» λα πξνβιέςεη ηνπηθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ βνήζεηα ζε άηνκα πνπ έρνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο 

ςπρηθήο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθπιάμνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα. Ζ βνήζεηα απηή λα ρνξεγείηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζψπνπ. Δπίζεο, λα εμεηάδεηαη εάλ ππάξρεη αλάγθε λα δηνξηζηεί έλαο λφκηκνο 

θεδεκφλαο. Έλα πξφζσπν πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα λα κπνξεί λα ιάβεη πξνζσπηθή θαη 

πξαθηηθή βνήζεηα (βνήζεηα ζην ζπίηη), φπσο βνήζεηα ζηελ παξνρή γεπκάησλ, ε νπνία 

λα ρνξεγείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν δηακνλήο ηνπ 

παξαιήπηε. Ζ νηθηαθή βνήζεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη βνήζεηα γηα πξνζσπηθή 

πγηεηλή, θαζαξηζκφ, ςψληα θαη θνηλσληθν-παηδαγσγηθή βνήζεηα. Οη ππεξεζίεο ζα 

απεπζχλνληαη γηα άηνκα κε πξνζσξηλά ή κφληκα κεησκέλε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

πνπ ηα θαζηζηνχλ αλίθαλα λα εθηειέζνπλ ηηο ίδηεο ηηο εξγαζίεο. Απηή ε κφληκε 
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βνήζεηα λα παξέρεηαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε α’ βαζκνχ δσξεάλ, κε θφξν, ν 

νπνίνο εηζπξάηηεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο. ηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, νη δήκνη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ηελ «επαλεθπαίδεπζε», κηα κνξθή 

απνθαηάζηαζεο, πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο κεησκέλεο ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζζέλεηεο ή αηχρεκα θαη δελ αληηκεησπίδεηαη ζε 

ζρέζε κε ηε λνζειεία, ζπγθεθξηκέλα αθνξά ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθή αλαπεξία ή εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ βνήζεηα γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ ζσκαηηθψλ ή ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθφ γηα θάζε δήκν λα δεκηνπξγήζεη έλα ζπκβνχιην αλαπεξίαο. Σν δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην λα δηνξίδεη έλα ζπκβνχιην αλαπεξίαο, ην νπνίν ελεξγεί σο ζχκβνπινο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη λα 

γλσζηνπνηεί απφςεηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε ζέκαηα 

ηνπηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηα ΑκεΑ. Σν ζπκβνχιην ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηείηαη 

έηζη ψζηε φια ηα κέιε λα αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλαπεξηψλ θαη 

δηάθνξνπο ηνκείο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ. Απηέο είλαη νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Παξαηεξείηαη 

έληνλε αλάιεςε αξκνδηνηήησλ απφ ηελ απηνδηνίθεζε, θαζψο θξίλεηαη, βέιηηζην 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑκεΑ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, ιφγσ ησλ 

μερσξηζηψλ αλαγθψλ ηνπο. Ο θνηλφο λνκνζέηεο θαη ηα εζληθά δηθαζηήξηα θαίλεηαη, 

φηη επηδηψθνπλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ, παξ’ φια απηά θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν ε νξγαλσκέλε εηδηθή έλλνκε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη πξφζθαηε. 
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