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ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας
Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Στήριξη των ΑμεΑ από την Πολιτεία

Η 3η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας και η Πολιτεία θα πρέπει να 
εστιάσει στα δικαιώματα, στις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία και στις παροχές που 
προσφέρει σε αυτούς τους αγωνιστές της ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με ενημέρωση 
που μας απέστειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με Αυτισμό και 
Ειδικές Ανάγκες «Η Αγία Σκέπη», αντιμετωπίζουν μία σειρά από προβλήματα όπως 
εγκατάλειψη τόσο από τις δομές των Ειδικών Σχολείων, όσο και στις δομές 
κοινωνικοποίησης για τα ΑμεΑ, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Στη χώρα μας, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, δεν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή των 
ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο ενός Μητρώου για τα ΑμεΑ, με παράλληλη καταγραφή σε 
αυτό των πραγματικών αναγκών και δυσκολιών τους, κατάλληλα ταξινομημένων και 
πινακοποιημένων, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων και προοπτικών για 
προϋπολογισμό κρατικών πολιτικών σε πραγματικά δεδομένα, όσον αφορά σε δομές 
εκπαίδευσης, ειδικής θεραπείας και κοινωνικοποίησης. Αποτέλεσμα είναι η οικογένεια, όπου 
υπάρχει, να επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου και εφ’ όρου ζωής με την φροντίδα του ΑμεΑ χωρίς 
την ανάλογη στήριξη από την Πολιτεία.

Μεταξύ άλλων στην ενημέρωση που μας απέστειλε ο Σύλλογος ρωτά τους αρμόδιους 
Υπουργούς τα ακόλουθα:
1. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να καταγραφούν τα ΑμεΑ και 
οι πραγματικές τους ανάγκες σε ένα λειτουργικό και συνεχώς τροφοδοτούμενο με σχετικές 
πληροφορίες Μητρώο ΑμεΑ;
2. Προτίθεσθε να θεσπίσετε κίνητρα για τους εργοδότες, ώστε να απασχολούν λειτουργικά 
ΑμεΑ;
3. Προτίθεσθε να θεσμοθετήσετε τη σύσταση ικανών σε αριθμό Δομών Δια Βίου Μάθησης 
των ΑμεΑ ανά Περιφέρεια, ικανών σε αριθμό Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 
ΑμεΑ ανά Περιφέρεια, ικανών σε αριθμό Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά και 
ενήλικα ΑμεΑ ανά Περιφέρεια, ικανών σε αριθμό Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) εντός των Ειδικών Σχολείων και ικανών σε αριθμό 
Προστατευμένων Εργαστηρίων Απασχόλησης ανά Περιφέρεια, απευθυνόμενων σε ενήλικα 
ΑμεΑ;
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