
-·. τεϋ τχεειcs Νόμου «κερί έπαγγελματικής άποκατα—ά- 
εεω; αναπήρων και εν γενει ατελών μειωμένων ίχχ,ο- 
τητων».

Πρός τήν Bov/.ήν τών 'Ελλήνων

\ίειονεκτοϋντα άτομα είναι εκείνα τά όποια έκ διαπασών 
τίων ώς είναι το ατύχημα, ή κληρονομική επιβάρυνση, 
τωματική αναπηρία, ή ψυχική ανωμαλία, ή διανοητική 
υυστέρησις δέν είναι είς θέσιν ή δυσχεραίνονται νά έπι- 
ουν την ένταξη τους στήν επαγγελματική δραστηριότητα 

στή κοινωνική ζωή.
Κατά τό άπώτερον παρελθόν ή άντιμετώπισις τοϋ προ- 
ςματος τών μειονεκτούντων ατόμων άπό τό κοινωνικό 
νολο καί ό τρόπος συμπεριφοράς έναντι τούτων καθορίζετο 
ο τάς έκάστοτε κοινωνικάς άντιλήψεις καί τήν στάθμην 
ς ’Ιατρικής ’Επιστήμης. Ούτω πολλά άτομα άπ’ αυτά 
ώρισαν κατά καιρούς τήν κοινωνικήν άπομόνωσιν καί 

κατάλειψιν, τήν ένδειαν καί τήν άθλιότητα, άλλα πέραν 
.τοϋ καί τήν έκμετάλλευσιν εις έργασίας βαρείας καί άν-
γιεινάς.
Σήμεοον ΰπό τό φως τών νέων κοινωνικών άντιλήψεων καί 

ύν προόδων της ιατρικής επιστήμης καί τής ψυχολογικής 
χί κοινωνικής έργασίας, τά μειονεκτοϋντα άτομα θεωρούνται 
να πρόβλημα, όπως καί τα λοιπά κοινωνικά προβλήμα .sc, 
.3 όποιου ή άντιμετώπισις πρέπει νά γίνεται μέ τήν ειδική 
ίειμνα τοϋ Κράτους.
Τό Σύνταγμα διά τοϋ άρθρου 21 προβλέπει ότι αοΐ πάσχον- 
- ές άνιάτου σωματικής καί πνευματικής νόσου δικαιοΰνται 
; ειδικής φροντίδος τοϋ Κράτους».
νΐέ το προτεινόμενον σχέδιον Νόμου έπιχειρεϊται ή νομική 
-οχύρωσις τών μειονεκτούντων άτόμων διά τήν έπαγγελ- 
τικήν των άποκατάστασιν, μετά προηγουμένην σχετικήν 
ταίδευσιν καί προσαρμογήν αυτών.
Κατά τήν γενομένην τό έτος 1970 άπογραφήν τών άναπή- 
,ν άτόμων τής Χώρας ΰπό τών υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου 

νωνικών Υπηρεσιών άπεγράφησαν :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ

.) Κινητικώς άνάπηοοι άτομα 46.134
) Τυφλοί » 13.106
) Κωφάάαά.οι » 7.178
) Διανοητικώς καθυστερημένοι » 17.806
) Μικταί άναπηρίαι » 13.734
τ) Λοιπαί περιπτώσεις » 37.084

Σύνολον 135.224
ά στοιχεία τής ανωτέρω άπογραφής εύρίσκονται εντός 
παραδεδεγμένων διεθνών ορίων.

Η επιτυχής εφαρμογή συγχρόνων επιστημονικών μεθόδων 
ιοκοινωνικής καί επαγγελματικής έκπαιδεύσεως καί 
τχολήσεως τών άναπήρων καί μειονεκτούντων άτόμων 
τών ΰπό τήν έποπτείαν τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών 

ηρεσιών λειτουργούντων Ειδικών Ιδρυμάτων Άποκα- 
τάσεως ’Αναπήρων, έν οις κυρίως τό λειτουργούν άπό 
έτους 1945 ’Εθνικόν "Ιδρυμα Άποκαταστάσεως Άνα- 

ιυν, είχεν ώς άποτέ/εσμα τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν 
ποίησιν ενός σημαντικού άριθμοϋ άναπήρων.
αρά ταϋτα πολλά άπό τά μειονεκτοϋντα άτομα εξαχθ
ούν νά ζοϋν εις βάρος τών οικογενειών των ή τών συγ- 
ιν των ή άκόμη καί τών λοιπών συνανθρώπων καί τούτο 
. δέν έ δ η μ ι ο υ ρ γή θη σ α ν αί κατάλληλοι προϋποθέσεις διά 
επαγγελματικήν έκπαίδευσιν καί ένταξίν των εις τούς 

τους τής ’Εθνικής Οικονομίας καί γενικώτερα στό χοϊ
κό σύνολο.
ο χορηγούμενο άπό τό Υπουργείο Κοινωνικών Ύπηρε- 

βοήθημα τών 1.000 δραχμών μηνιαίως στά περισσό- 
τυφλά καί κωφάλαλα άτομα δέν καλύπτει, ούτε τόν 

χλο άριθμό τών μειονεκτούντων άτόμων, ούτε τάς ηΰξη- 
ς άνάγκας των.

Άφ’ ετέρου ή ’Εθνική μας Οικονομία ύφίστατα. ίκανάν 
ζηαίαν έκ τής μή ένεργοπαιησεως τοϋ εργατικού αύτοϋ δυ
ναμικού.

Κατόπιν τών άνωτέρω κρίνεται αναγκαία ή προώθησις 
τοϋ έν θέαατι σχεδίου Νόμου τοϋ οποίου αί βασικαί άεχαί 
συνοψίζονται ώς κάτωθι :

1. Κάθε μειονεκτικόν άτομον που θά άποκτά τήν ένδεδει- 
γμένην επαγγελματικήν κατάρτισιν θά καταβάλλεται προ
σπάθεια νά τοποθετηθή είς κατάλληλον μέ τήν είδίκευσιν του 
καί τάς δυνατότητάς του εργασίαν (άρθρα 1 έως καί 4).

2. At άρμόδιαι κρατικαί Ύπηρεσίαι θά φροντίζουν διά 
τήν έξεύρεσιν ή δημιουργίαν καταλλήλου άπασχολ.ήσεωσ διά 
τά μειονεκτοϋντα άτομα καί διά τήν ενίσχυσή (ήθικήν ή 
υλικήν) τών εργοδοτών των (άρθρα 5,6,7,8 καί 9).

‘Ο άναφερόμενος στό άρθρο 5 ορος «έργονοιιική» έχει τήν 
έννοιαν προσαρμογής τής θέσεως έργασίας πρός τάς δυνα
τότητας καί ιδιότητας τών ΰπό τοϋ σχεδίου προστατεύομε - 
νων άτόμων.

3. Καθίσταται υποχρεωτική ή ΰπό τοϋ δημοσίου, τών 
Ν.Π.Δ.Δ. τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί 
Κοινής Ώφελείας πρόσληψις μειονεκτούντων άτόμων. Τό 
ύψος τών καθοριζόμενων έπί τοϋ προκειμένου ποσοστών 
1 πρός 3 διά τηλ,εφωνητάς τυφλούς, 1 πρός 5 καί 1 πρός 7 
διά λοιπάς κατηγορίας έν σχέσει μέ τά άπασχολούμενα υγιή 
άτομα ύπελογίσθη μέ βάσιν άφ’ ενός τήν κάλυψιν τών υφι
σταμένων άναγκών καί άφ’ έτέρου τήν ΰπάρχουσαν δυνατό
τητα άπασχολήσεώς των είς τούς ’Οργανισμούς τούτους.

Προσέτι ορίζεται ότι ή έλλειψις άρτιμελείας δέν άποτελεϊ 
κώλυμα διά τόν διορισμόν τών προστατευομένων ΰπό τοϋ 
έν λόγω σχεδίου νόμου άτόμων είς θέσεις τοϋ Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., έφ’ όσον ή μή άρτιμέλεια ή ή πάθησις έκ 
τής οποίας πάσχουν, δέν παρακωλύει τήν άσκησιν τών κα
θηκόντων τους (άρθρα 10 καί 11).

4. Τέλος προβλέπεται ή δυνατότης συστάσεως Σχολών 
Κατωτέρας Μέσης καί Άνωτέρας βαθμίδος, έργον τών 
όποιων θά είναι ή Έκπαίδευσις καί μετεκπαίδευσις στελεχών 
προσωπικού άπασχολουμένου διά τήν φυσικήν καί επαγγελ
ματικήν άποκατάστασιν τών προστατευομένων καί έν γένει 
μειονεκτούντων άτόμων, ώς έν τώ κειμένω τοϋ σχεδίου 
ορίζεται (άρθρα 12 καί 13).

Ή προώθησις τοϋ παρόντος Νομοσχεδίου άσφαλ.ώς θά 
καλ,ύψη ένα σοβαρό κενόν πού ύπάρχει στή Χώρα μας είς 
τόν τομέα τής ορθής άντιμετωπίσεως τοϋ όλου προβλήματος 
τής έπαγγελ.ματικής άποκαταστάσεως τών άναπήρων καί 
εν γενει μειονεκτούντων άτόμων.

Παρακαλ.οϋμεν όθεν όπως περιβάλητε τό παρόν σχέδιον 
Νόμου διά τής έγτιρίσεώς σας.

’Εν Άθήναις τή 11 Σεπτεμβρίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Προεδοίας Καβεσνήσεως Έθν. Παιδείας καί Θσησκευαάτων
ΚΩΝ. ’ ΣΤΈΦΑΝΌ Π ΟΥΔΟΣ

Οικονομικών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΔΟΣ

Συγκοινωνιών
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΆΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί επαγγελματικής άποκαταστάσεως άναπήρων αεί έν γί

νει άτόμων μειωμένων ικανοτήτων.

"Ajp-Spov 1.

Π ροστατευόμενα άτεμα.

1. Π ροστατευόμενα άτομα κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος 
νόμου είναι τά ή/.ικίας 15—65 ετών, τά έχοντα περιωρισμε- 
νας ϊυνατότητας πρός επαγγελματικήν άπασχό/.ησιν, λόγω 
οίασϊήποτε χρονιάς σωματικής ή πνευματικής πα-όήτεως ή 
όλάόης.
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