
ΕΙΣΙ1ΓΙΙΤ1Κ1Ι ΕΚΘΕΣΙΣ
!π- τού σχεοίου Χομου <.περ: άντ'.χχτυτκϊω: τών άρ$ρ;·>·. 
j. 2 ·/.a! 3 τού X. L004 1931 ..περ! προστασίας χα! άπο- 
χαταστάσεων τών τυφλών» Φ.Ε.Κ. Λ /212/1951).

Πηός την Βυν/.ΐ/ν loir Έλλήΐ'ων

!. Λύναμε! ;ων :·.ατάςεων του αρύρου 5 του X. 1904/ 
131 «περ: προστασίας χα: αποκαταστάσεως των τυφλών. 
f>.E.k. Α'/212/;>! > χα: τών ε/.εο-ύε·.σών χ.ατ έςουσ:οσό- 
- σ: ν τούτου Υπουργικών αποφάσεων παρέχεται περίΔαλ-'υ’.ς 
τό μορφήν μηνιαίου χρηματπ/.ού όοτύήματο ς οραχμών 300 
ς τας /.άτω-ύ: κατηγορίας τυφλών:

α) Ε;ς τούς ήλ:κ·.ας μέχρι χε: 18 ετών, 
β) Εις τούς ηλικίας 19 έως χα! 30 ετών ανεπίδεκτους 

οαγ-'ελματπ/.ής έχπαίϊεύσεως χα! άποχαταστάσεως λόγο 
.νότόμου σωματική: η φνχίχής ανικανότητες, 

γ) Εις τούς ύπερόαντα: το 50όν έτος τής ήλίκ.ί ας των.
2. Ο: τυφλό! ηλικίας 19—30 ετών οίτίνες τυγχάνουν έττ■ - 

: κτιν.ο! έπ αγγε λ ματ: 7. ή ς έχπαίοευσεως καί άποχαταστάσεως 
-εν δικαιούνται τού χρηματικού ροη-ύηαατο: διότι χ,ατά την 
•λοσοφιαν τού Χτ. 1904/1951 Δεωρούν τα: iy.avo! —ρ ο ς άσκη- 
:·/ ώρ!σμενο>ν βιοποριστικών έτταγγελμάτων ώς τού τηλεοω- 
ητού. τού μουσικού. τού μιχροπωλητοΰ. τού χατασχευαστού 
αρώ-ύρων 7.α! ψηκτρών χλπ.

3. Ή έςαίρεσις τής χ,ατηγορίας αυτής τών τυφλών εν. 
ού προγράμματος έπιδοτήσεως. άπετέλεσε χατά το παρελ- 
ον άντιοοείαενεν συχνών καί εντόνων διαμαρτυριών κότα 
ςς Υπηρεσίας. Επίσης ή έξαίρεσις αότη έν τής έπιδοτή- 
ως ώς χα! ή ελλειψις περιπτώσεων έπαγγελματιχής άπα- 

/ολήσεως χ,αί οίχονομ:χών ττόρων, ή δυσπιστία τών έργοδο- 
ών χαΐ ή ιδιότυπος ψυχολογία τών τυφλών ειχεν ώς άπο- 
ελεσμα πολλοί έπ αυτής τής κ,ατηγορίας τών τυφλών νά 
τραφούν εις τήν εμμετον ή άμεσον επαιτείαν χα! φυσικά να 
-μιουργειτα’. οι’ αύτού τού τρόπου κοινωνικόν ·&έμα. ούτ:νος

:ων. εχτ’.χων οτ:

χα! 3) αύτού.
τινες ύεμελίούν το δικαίωμα τώ·' άναπτρων ένα τάχουν τής 
ο’·χής φροντιδος του Κράτους ώς χα: τήν αντίστοιχον ύπο- 
οωσιν αύτού διά τήν λήψιν ειδικών μέτρων ύπί; τών άνα- 
οων. ή-/·ύη εις τήν άπόφασιν νά προτείνη τήν ά-ντιχατάττα
τών άο-ύεων 1. 2 χα! 5 τού X. 1904/1951 (όράτε σιητυ.- 

νον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <cA» — ΠΡΟΣΘΗΚΗ (Λ,·\ δ"·ά
πρεωνημένου σχεδίου νόμου.

'.βάλλεται ή ίτ^ετος άντίμετώπαϊς.
4. Το ΓΤ^θϋργειον Κο'.νωνιχών τΓτη.
ώ; ε:ρητα: αίτημα των τ’Λδλών ί:ν 2:

/άεον y.a* τάς ίαοτητο; τώ*.
ζ-.άζζις (άρ-^ρον 4) zoj Ιτχύοντος Σ
ς τοιαύτας του άζ\/poj 21 (rap2*;p.

5. Α:α τού ύπό κρίσιν νοχοτ/εο’.οο ετ: τύγχανε τα: ή ίττε- 
χτατ:ς τού προγράμματος θί7.ονομ·.χης ενια^ύτεως τυφλών 
χα! εις τήν κατηγορίαν αυτών οίτ-.νες τυγ^ά·/ουν έπ·.;εκτ:χο: 
επαγ-;ελματ·.χής έχπαίοεύϊεως χα: άτοχαταττάτεως. ό χα- 
-υορ:τμος νέου όρ:τμού τυφλότητες, χα-λόις χα! ό χα-ύο;:τμτε. 
ο: άττοφάτεων έχάατοτε του Ι πο.τγου Κο:ν. Τπηρετ·.ών -/.α! 
ού-/! ::α Π. Α των. πατης ‘/.επτομεοείας άποίαινούτης επ’ 
ώφελίία τών τυφλών.

Etcίχ,ωτερον:

α) Α:ά τού άρΦρου 1 χαύορίζετα: ώς τοτοττόν φυσιολογι
κής όάυτητος ;·.ά τους μη στερούμενους παντελώς τής άντ:- 
λήφεως τού φωτός τό 1/20ον ά-/τ·. τού I/25ου. εν-άα προεέλέ- 
πετο υπό τών ϊίατάπεων τού άρ-ύρου 1 τού X. 1904/195! 
χα! τούτο έπε:όή άτ' έ'χος μέν ό πίνας 6·άσε: τού όποιου εςε- 
τάζοντα: ο! πάσ-/οντες παρ' οφθαλμιάτρου είναι ο’.ηρημένος 
ε!ς τέχατα χα! ν.ατ έττεχτασ:ν εις εικοστά χα! άφ έτερου 
ο! ε:να: τυσγερεστάτη ή έςεύρεσ:ς τού 1/25ου τής φυσ:ο/.ο- 
γ·.ν.ής όπτίχ.ής όςότητος παρ οφ·ύαλμίάτρου.

Επίσης Τίά τού άρΑροο τούτου άπαλείφετα: τό προίλεπό- 
μενον έχ τού έοαφ. β’ άρ·ύρον 1 τού Ν. 1904/1951 ότ: τά 
πρόσωπα άτινα στερούνται πανελώς τής ά-'Τ’.λήψεως τού 
φωτός ή ε-/ουν τήν όπτ:χήν των όςύτητα όλ’.γωτέρχ; τού 
1/’25ου τής φυσίΟ/.ογ:χής το:αύτης. όιά νά νοώντα: ώς τυ
φλά δέον νά ε!να: χα! ά'/ίχα·/α πρός οίανοήποτε εργασίαν.

Δ:ά τού άρ-Spou 2 προίλέποντα:: 
α! ή συχΔεσ'.ς τής τηρήσεως τών γενικών μητρώων άπο- 

γραφής τών τυφλών εις τάς Χομσρχίας χα!
J0) ή εχ.οοσ’.ς άποφάσεως τού Υπουργού Κο:ν. 'Υπηρεσιών 

ά-/τ! τής έχοόσεως ΓΙ. Α/τος ϊιά τόν χαΔορισμόν πάσης λε
πτομέρειας άφορώσης εις τόν τρόπον χα! τήν ϊίαίιχασίαν 
τοιν έγγραοών. ώ; χα! τον τρόπον χα: τήν παρο-/ήν τού ε!- 
όίχού όελτίου τυφλότητας.

γ) Δ·.ά τού άρ-Spou 3 άντίχαθίσταντα: αί ϊιατάςεις του 
άρ-άρου 5 του X. 1 904/1951 έπ! σχοπώ νά έπ:τευχυή ή πα- 
ρο/ή χρηματικού β-οηΔήματος χα! εις τήν χατηγορίαν αύτή 
τών τυφλών οϊτινες τυγχχυουν έπιΐεχτ:χθί έπαγγλεματ’.χής 
έχπαιόεύσεως χα! άποχαταστάσεως.

.Τοιουτοτρόπως έχουν α! ϊ;ατάςε:ς τού ύπό χ,ρίσιν σχεοίου 
Νόμου όπερ έχομεν τήν τ:μήν νά παραχαλέσωμεν. όπως 
περιίάλητε ϊιά τής ’Τμετέρσς έγχρίσεως.

Έν ΆΔήνα:ς τή 29 Αύγουστου 1978

Ο! 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
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