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Περίληψη

Με την παρούσα εργασία εξετάζεται το θέμα της 
κινητικής αναπηρίας στο πλαίσιο των μελετών της 
Διεύθυνσης για θέματα κοινωνικής πολιτικής. Ξεκι-
νώντας από θέματα ορισμών και μετρήσεων για το 
ζήτημα της αναπηρίας, περιγράφονται σημαντικές 
πτυχές που αφορούν την κατανόηση των θεμάτων 
αυτών. Καταγράφονται τα διαθέσιμα δεδομένα για 
το μέγεθος της κινητικής αναπηρίας. Επιχειρείται να 
αναδειχθούν ορισμένες σύγχρονες όψεις των προ-
βλημάτων της ζωής των ατόμων με κινητικές αναπη-
ρίες στη χώρα και εκφράζονται σκέψεις και προτά-
σεις για την καλύτερη αντιμετώπισή τους. 

AbstrAct

The case of mobility disabilities is investigated 
in the present study within the framework of the 
specialization of the Department on social policy is-
sues. The focus initially is on conceptual questions 
and their resolution implications’ for understanding 
the topic. Available data about how widespread mo-
bility disabilities are presented. The aim is to high-
light some contemporary aspects of the problems 
that the disabled people in Greece are facing. Policy 
suggestions are stated for the improvement of the 
current situation.
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ΕΙΕΑΔ / ΜΕλΕτη κΙνητΙκης ΑνΑπηρΙΑς

είσαγωγη

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται μια προσέγγιση 
στο ζήτημα της αναπηρίας μέσα από την κατη-
γορία της κινητικής αναπηρίας, στο πλαίσιο της 

ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα στις 
σύγχρονες συνθήκες. Η παρούσα προσπάθεια απο-
τελεί κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια της πρώτης 
προσέγγισης που επιχειρήθηκε σχετικά με θέματα 
αναπηρίας στην Ετήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ για τις 
Κοινωνικές Ανισότητες και την Κοινωνική Πολιτι-
κή του 2018 (Χαρίσης, 2018). Σε εκείνη την πρώτη 
προσπάθεια εξετάστηκαν πλευρές που άπτονται του 
θέματος «αναπηρία» γενικά και επιχειρήθηκε επίσης 
μια κάπως πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στην κα-
τηγορία της αναπηρίας που αφορά τα προβλήματα 
όρασης ή την «τυφλότητα». Στην παρούσα εργασία 
θίγονται ορισμένες πλευρές που αφορούν την κα-
τηγορία των κινητικών αναπηριών. Η πραγμάτευση 
που ακολουθεί αποτελεί απλώς μια προσπάθεια 
προσέγγισης, αναγκαστικά άνιση και επιλεκτική, δί-
χως την προσδοκία να καλύπτει σε σημαντικό βαθ-
μό ένα τόσο ευρύ πεδίο όπως αυτό της αναπηρίας, 
αλλά και ειδικότερα των κινητικών αναπηριών, που 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη έκταση. Επιδιώκεται 
απλά η ανάδειξη ορισμένων πλευρών του θέματος 
της αναπηρίας και των αναγκών αντιμετώπισής του, 
με στόχο τη συμβολή στον δημόσιο διάλογο σχετικά 
με τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα.

ΟρίσμΟί αναΠηρίασ  
καί κίνητίκησ αναΠηρίασ

Η αναπηρία είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα δια-
δεδομένο μέσα στην κοινωνία και, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο, οικείο σε όλους τους αν-

θρώπους, στοιχείο του άμεσου και έμμεσου κοινωνι-
κού τους περιβάλλοντος, οικογενειακού-συγγενικού, 
φιλικού, επαγγελματικού. Ωστόσο, ο τρόπος που 
συνήθως παρουσιάζεται και κατανοείται, ως έννοια 
και ως κατάσταση, μέσα από την τρέχουσα αντί-
ληψη (που αναπαράγεται από την κοινή γνώμη και 
τα Μ.Μ.Ε. – από τα τελευταία με την σχετική υπερ-
δραματοποίηση), δηλαδή σχεδόν αποκλειστικά σαν 
γεγονός προσωπικής τραγωδίας ή σαν προσωπική 
ατυχία, συσκοτίζει την ουσία της και δυσκολεύει την 
αντιμετώπισή της. 

Η αναπηρία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, 
που διέπεται από συγκεκριμένες σχέσεις, συνδέσεις 
και κανονικότητες μέσα στην κοινωνία και ως τέτοιο 
οφείλει να κατανοείται και να αντιμετωπίζεται. Ένας 
ακόμα τρόπος υποτίμησης και μη ορθής κατανόησης 
της αναπηρίας ως κοινωνικής κατάστασης και φαι-
νομένου είναι η συχνή ταύτισή της με την «βλάβη», 
με αποτέλεσμα η αναπηρία να κατανοείται μόνο στο 
πλαίσιο το ιατρικό, ή το στενά βιολογικό. Όμως, βλά-
βη και αναπηρία, αν και συνδέονται στενά, δεν είναι 
το ίδιο πράγμα. Η βλάβη είναι μια ορισμένη απώλεια 
ή δυσλειτουργία ψυχικής-νοητικής, φυσιολογικής ή 
ανατομικής δομής, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
κληρονομικότητας, ασθένειας ή τραύματος-ατυχή-
ματος. Από την άλλη πλευρά, αναπηρία είναι ο πε-
ριορισμός ή η έλλειψη (που προκύπτει βεβαίως από 
μια βλάβη) της ικανότητας εκτέλεσης-επιτέλε-
σης μιας δραστηριότητας ή σειράς δραστη-
ριοτήτων που είναι αναγκαίες για να είναι πλήρως 
ενταγμένο και ολοκληρωμένο ένα άτομο μέσα στην 
κοινωνία (εξάλλου αναπηρία αυτό σημαίνει κυριο-
λεκτικά: ανικανότητα). Η βλάβη, δηλαδή η ασθένεια, 
το γενετικό πρόβλημα ή το σωματικό τραύμα είναι 
ένα βιολογικό δεδομένο, ο περιορισμός όμως της 
δραστηριότητας είναι μια κοινωνική συνθήκη, που 
εξαρτάται από την βαθμίδα ανάπτυξης, την δομή και 
τις σχέσεις που διέπουν την εκάστοτε κοινωνία. Εφό-
σον όμως ο περιορισμός της δραστηριότητας, της 
δημιουργικότητας, της αυτοβουλίας και τελικά της 
αξιοπρέπειας του ατόμου που έχει υποστεί βλάβη 
είναι ένας κοινωνικός περιορισμός και εφόσον, 
ταυτόχρονα, ο πληθυσμός αυτών των ατόμων στην 
σύγχρονη κοινωνία είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αναλο-
γικά και σε σύγκριση με το παρελθόν, τότε καθίστα-
ται σαφές ότι προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα 
για τον χαρακτήρα και το πραγματικό επίπεδο πολι-
τισμού αυτής της κοινωνίας.1

Η αναπηρία είναι επίσης ιστορικό κοινωνικό 
φαινόμενο. Βλάβες, δηλαδή σωματικές και ψυχικές 
ασθένειες, κληρονομικές παθήσεις, τραύματα από 
ατυχήματα και πολέμους υπήρχαν πάντοτε στην ιστο-
ρία. Ωστόσο η αναπηρία ως κοινωνική κατάσταση δεν 
ήταν πάντα η ίδια γιατί η δυνατότητα ενός ατόμου 
με σοβαρή σωματική ή ψυχική βλάβη να συμμετέ-
χει στη ζωή της κοινότητας-κοινωνίας συναρτάται με 
την εκάστοτε ιστορική μορφή της κοινωνικής συμβί-
ωσης και με τις οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες 

1 Για το ζήτημα των ορισμών και της σχέσης βλάβης-αναπηρίας και την σχετική επιστημονική συζήτηση, βλ. ενδεικτικά: Oliver (2009), σσ. 59-82, 
καθώς και Καραγιάννη ( 2017), σσ. 95-105. Για ένα παράδειγμα χρήσης αυτών των εννοιών, βλ. Κούνεβα & Ρουκάι ( 2015), σσ. 7-9.
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αυτής της κοινωνίας. Στην εποχή που η ανθρώπινη 
κοινωνία ήταν τόσο οικονομικά υπανάπτυκτη ώστε 
δεν σχηματίζονταν μόνιμα παραγωγικά πλεονάσμα-
τα και η ύπαρξή της ήταν μόνιμα υπό απειλή (βλ. λ.χ. 
τις «πρωτόγονες» περιπλανώμενες τροφοσυλλεκτι-
κές ανθρώπινες κοινότητες), είναι προφανές ότι δεν 
υπήρχε ούτε μπορούσε να υπάρξει αναπηρία ως 
κοινωνικό φαινόμενο, γιατί οι άνθρωποι με σοβαρή 
βλάβη απλώς δεν ήταν δυνατό να επιβιώσουν. Η κα-
τάσταση και έννοια της αναπηρίας λοιπόν εμφανίζε-
ται σε κοινωνίες που έχουν κάνει ήδη σημαντικά βή-
ματα στον έλεγχο του φυσικού τους περιβάλλοντος 
και, μέσω αυτών των βημάτων και της αντίστοιχης 
εξέλιξης της πρακτικής τους, έχουν γίνει οι ίδιες πιο 
σύνθετες και πολύπλοκες στις σχέσεις τους, πιο ανα-
πτυγμένες από κάθε άποψη. Το φαινόμενο της ανα-
πηρίας γίνεται πραγματικά μαζικό μόνο στη νεότερη 
και σύγχρονη εποχή. Η τεράστια άνοδος του παρα-
γωγικού πλεονάσματος και του κοινωνικού πλούτου 
που έφερε η καπιταλιστική ανάπτυξη, εκτός από την 
κατακόρυφη φυσική αύξηση του πληθυσμού, κατέ-
στησε εφικτή την επιβίωση, συντήρηση και φροντίδα 
ενός πραγματικά μεγάλου αριθμού ατόμων με βλά-
βες που, στις προκαπιταλιστικές συνθήκες, απλώς θα 
ήταν αδύνατο να επιβιώσουν. Επίσης, βελτιώθηκαν 
σημαντικά η κοινωνική υγιεινή, καθώς και το προσ-
δόκιμο ζωής, με αποτέλεσμα την σταθερή ύπαρξη 
ενός μαζικού σώματος ηλικιωμένων ατόμων που, 
φυσικά, διακατέχεται από μεγαλύτερο αριθμό βλα-
βών και προβλημάτων υγείας και πιο σοβαρών σε 
σχέση με τις νεότερες ηλικίες. Ακόμη, διαμορφώθη-
καν οι υλικές δυνατότητες (οργάνωση της εργασίας, 
εργασιακές-παραγωγικές πρακτικές, τεχνικοί κατα-
μερισμοί της εργασίας) ώστε πάρα πολλά άτομα με 
βλάβη να μπορούν να συμμετέχουν στην εργασία 
και στην κοινωνική ζωή γενικότερα και μάλιστα όχι 
σαν έκφραση «φιλανθρωπίας», αλλά πραγματικής 
κοινωνικής ανάγκης συμβολής στην δημιουργία του 
κοινωνικού πλούτου. 

Η πρόοδος δημιουργεί όχι μόνο νέα δεδομένα 
και κατακτήσεις, αλλά και νέες κοινωνικές ανάγκες, 
γι’ αυτό και το θέμα της αναπηρίας και της κοινω-
νικής ένταξης και «από-αναπηροποίησης» (μείωσης 
ή απάλειψης των κοινωνικών περιορισμών των ατό-
μων με βλάβες στη συμμετοχή στις κοινωνικές δρα-
στηριότητες), σήμερα τίθεται με ριζικά διαφορετι-

κούς όρους απ’ ότι στο απώτερο ιστορικό παρελθόν, 
πρόκειται δηλαδή για ένα εντελώς σύγχρονο πρό-
βλημα. Σήμερα, σε ένα περιβάλλον κοινωνικοποιη-
μένης και αλληλεξαρτώμενης παραγωγικής διαδι-
κασίας, εργασίας, πολιτικής, πολιτισμού, κοινωνικής 
ζωής συνολικά, τα προβλήματα μπορούν να λυθούν 
μόνο μέσα στο πλαίσιο της «μεγάλης κοινωνίας» (και 
όχι στο πλαίσιο μικρών ομάδων-κοινοτήτων, όπως 
γινόταν στο ιστορικό παρελθόν), όπου τα πάντα 
αλληλοεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται, εξ ου και η 
ανάγκη των συνολικών ρυθμίσεων αναδιανομής, της 
κεντρικής και σχεδιασμένης κοινωνικής πολιτικής και 
πρόνοιας, με το πλήθος των επιμέρους εξειδικεύσε-
ών τους. Η σύγχρονη διευθέτηση των προβλημάτων 
της αναπηρίας και της βλάβης είναι κατ’ ανάγκην κοι-
νωνικοποιημένη. Συνοπτικά, στα παραπάνω έγκειται 
το πρόβλημα και φαινόμενο της αναπηρίας σήμερα.2

Οι αναπηρίες κατηγοριοποιούνται συνήθως σε 
ορισμένες γενικές κατηγορίες, που σχετίζονται με 
το περιεχόμενο της βλάβης που αποτελεί την αιτία 
τους: αισθητηριακές (λ.χ. τύφλωση, κώφωση κ. ά.), 
κινητικές αναπηρίες, νοητικές (προβλήματα νοητικής 
υστέρησης, άνοια κ. ά.), ψυχικές (ψυχικές νόσοι και 
παθήσεις), ενώ ως κατάσταση αναπηρίας νοείται και 
μια ολόκληρη σειρά αυτών που αποκαλούνται «χρό-
νιες παθήσεις» (και τα άτομα-φορείς τους «χρόνια 
πάσχοντες»). Υπαρκτό επίσης είναι και το φαινόμενο 
της πολλαπλής βλάβης ή, κατά προέκταση, με βάση 
την διάκριση που προαναφέρθηκε, πολυαναπηρίας.

Η κατηγορία της κινητικής αναπηρίας, την οποία 
επιχειρεί να αγγίξει η παρούσα εργασία, αφορά 
εκείνες τις μορφές αναπηρίας που βασίζονται σε 
(μακρόχρονου ή μόνιμου χαρακτήρα) βλάβες που 
προκαλούν δυσκολία ή/και ανικανότητα στην κίνη-
ση. Μπορούν να διαχωριστούν με βάση: α) σε ποιο 
σημείο ή σημεία-περιοχές του σώματος έχουν το 
πρόβλημα τα συγκεκριμένα άτομα (λ.χ. παραπληγία, 
ολική και ατελής –βλ. και σπαστική παραπληγία-, 
όπου το πρόβλημα βρίσκεται από τη μέση και κάτω, 
ημιπληγία – όταν πρόκειται για τη μια πλευρά του 
σώματος, τετραπληγία – όταν πρόκειται και για τα 
τέσσερα σωματικά άκρα. β) την αιτία που προκλή-
θηκε η συγκεκριμένη βλάβη και η εξ αυτής αναπηρία 
(εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικό επεισόδιο, γενι-
κώς βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος, εκ 
γενετής μυοσκελετικά προβλήματα, δισχιδής ράχη, 

2 Για μια, επίσης συνοπτική μεν, αλλά αρκετά πιο αναλυτική πραγμάτευση του ζητήματος του ορισμού της κατηγορίας της αναπηρίας, ιδιαίτερα 
ως προς την ιστορική του διάσταση, βλ. Χαρίσης (2018), σσ. 122-127 (ενότητα «Η αναπηρία ως φαινόμενο και ως κατάσταση στην ιστορία και 
στη σύγχρονη εποχή»).
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μυϊκή δυστροφία, βλάβες ορθοπαιδικής φύσης από 
ατυχήματα ή άλλες παθήσεις-ασθένειες που προέ-
κυψαν στη διάρκεια της ζωής των ατόμων). 

Η κάθε μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
εδώ σχηματικά, καθώς και οι κάθε λογής υποπερι-
πτώσεις τους, έχουν την ιδιαίτερη-μοναδική και πολύ 
καθοριστική σημασία τους για το κάθε ξεχωριστό 
άτομο και ομάδα ατόμων-πασχόντων, σημασία που 
δεν είναι πάντα προφανής για όσους δεν είναι άτο-
μα με αναπηρία ή συγγενείς τους. Για παράδειγμα, 
σε έρευνα που αφορά στα άτομα με κινητική ανα-
πηρία στην Ελλάδα αναφέρεται: «Η αιτία της ανα-
πηρίας αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα 
επίδρασης στην ποιότητα ζωής των αναπήρων ατό-
μων… Τα άτομα σε αναπηρικές καρέκλες που δήλω-
σαν εκ γενετής αναπηρία βαθμολόγησαν την ποιό-
τητα ζωής τους σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση 
με τα άτομα που δήλωσαν ως αιτία αναπηρίας ασθέ-
νεια, ατύχημα ή άλλη αιτία. Ειδικότερα, η πλειοψη-
φία των αναπήρων στη διάσταση της κινητικότητας, 
ανεξάρτητα από την αιτία αναπηρίας, δήλωσε «έχω 
μερικά προβλήματα». Ωστόσο, στις υπόλοιπες τέσσε-
ρις διαστάσεις, η πλειοψηφία των εκ γενετής αναπή-
ρων δήλωσε «έχω μερικά προβλήματα», σε αντίθεση 
με εκείνη των αναπήρων από ασθένεια, ατύχημα ή 
άλλη αιτία, όπου τα ποσοστά στην απάντηση «έχω 
υπερβολικά προβλήματα» ήταν ιδιαίτερα υψηλά».3 
Από το παραπάνω απόσπασμα προκύπτουν επιπλέ-
ον κάποιες σκέψεις για την σημασία και την ανάγκη, 
πρώτον, της ειδικής αγωγής στην περίπτωση των εκ 
γενετής κινητικά αναπήρων και δεύτερον, της δια-
δικασίας αποκατάστασης και επανένταξης για την 
άλλη κατηγορία τους.

εκταση τΟυ ΠρΟβληματΟσ  
τησ κίνητίκησ αναΠηρίασ  
(αναΠηρίων) στην ελλαδα:  
ελλείψη αΠΟγραφησ  
καί εκτίμησείσ

Όπως έχει επισημανθεί,4 μια από τις πιο καίρι-
ες δυσκολίες για την κατάρτιση κοινωνικής 
πολιτικής περί της αναπηρίας στην Ελλάδα 

είναι η έλλειψη μιας απογραφής του πληθυσμού των 
αναπήρων στη χώρα, στην οποία θα μπορούσε η 
πρώτη να βασιστεί, απογραφής που θα κατέγραφε 

όχι απλώς τον αριθμό αυτών των ατόμων, αλλά και 
την κατανομή τους στις περιφέρειες της χώρας, την 
ηλικία και το φύλο τους, το εισόδημα και το επίπεδο 
ζωής τους, καθώς και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστι-
κά, έτσι ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί μια συνεκτι-
κή πολιτική βαθιών συνολικών μέτρων αντίστοιχων 
προς τις πραγματικές ανάγκες των συγκεκριμένων 
ατόμων, αλλά και της κοινωνίας συνολικά, αφού το 
πρόβλημα της αναπηρίας δεν είναι δυνατό να αντιμε-
τωπίζεται, αλλά και να νοείται καν, στενά ατομικά-α-
τομικιστικά. Έτσι, αναπόφευκτα, η προσπάθεια μιας 
ποσοτικής εκτίμησης του προβλήματος αναγκαστικά 
θα βασιστεί σε έμμεσες ενδείξεις που προκύπτουν 
από άλλες μελέτες και έρευνες που δεν επικεντρώ-
νονται στην αναπηρία καθεαυτή, αλλά σε προβλήμα-
τα κοινωνικής υγείας γενικότερα, σχέσης της γενικής 
υγείας του πληθυσμού με την απασχόληση κ.τ.λ.

Στην εργασία μας στην παραπάνω αναφερόμενη 
Έκθεση του ΕΙΕΑΔ του 2018, είχε γίνει αναφορά σε 
μια παλιά Ειδική Έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (από τον καιρό 
που ονομαζόταν ακόμη  Ε.Σ.Υ.Ε.) στις αρχές της δεκα-
ετίας του 2000, συγκεκριμένα το 2002, σχετικά με τα 
προβλήματα γενικής υγείας του πληθυσμού της χώ-
ρας. Εκεί η ταξινόμηση γινόταν με βάση το κυριότερο 
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο πληθυσμός.

Συνολικά, μέσα σε έναν πληθυσμό 1.661.774 ατό-
μων άνω των 15 ετών που αντιμετώπιζαν σοβαρά 
προβλήματα υγείας ή αναπηρία, 375.905 εξ αυτών, 
δηλαδή το 22,6% του πληθυσμού με προβλήματα 
υγείας, ανέφεραν ως σημαντικότερο πρόβλημα τα 
«προβλήματα άνω άκρων», τα «προβλήματα κάτω 
άκρων» και τα «προβλήματα πλάτης και λαιμού», 
δηλαδή προβλήματα που μπορούν να συνδεθούν 
άμεσα με μορφές δυσκολίας στην κίνηση και άρα, 
υπό προϋποθέσεις, κινητικής αναπηρίας. Ωστόσο, τα 
καθαυτό κινητικά προβλήματα, δυσκολίες και αναπη-
ρίες προκύπτουν και από άλλες κατηγορίες «κυριό-
τερου προβλήματος υγείας», όπως τα «προβλήματα 
καρδιάς, υπέρτασης ή κυκλοφορίας του αίματος» 
(μια μεγάλη κατηγορία που περιλάμβανε το 36% 
του συνολικού πληθυσμού με προβλήματα υγείας), ο 
«σακχαρώδης διαβήτης» (6,5%), η κατηγορία «άλλες 
εξελισσόμενες ασθένειες (AIDS, καρκίνοι, σκλήρυν-
ση κατά πλάκας) (3,4%), καθώς, πιθανά, και μέρος 
της κατηγορίας «άλλα χρόνια προβλήματα υγείας/
αναπηρίες (6,1%). Όλες αυτές οι κατηγορίες σημα-

3 Βλ. Λατσού, Πιερράκος, Υφαντόπουλος, & Υφαντόπουλος (2014), σσ. 594-595.

4 Χαρίσης (2018), σσ. 127-132, 153.
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Πίνακασ 1

Άτομα άνω των 15 ετών που δηλώνουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία,  
κατά το είδος του κυριότερου προβλήματος και ανά ομάδα ηλικίας, 2002

Πρόβλημα υγείας  
ή αναπηρία

15-29 ετών 
Αριθμός & 
ποσοστό

30-44 ετών 
Αριθμός & 
ποσοστό

45-64 ετών 
Αριθμός & 
ποσοστό

65+ ετών 
Αριθμός & 
ποσοστό

ΣΥΝΟΛΟ 
Αριθμός & 
ποσοστό

Προβλήματα άνω άκρων 1.581 (2,6%) 5.380 (3,9%) 14.019 (3,0%) 26.660 (2,7%) 47.640 (2,9%)

Προβλήματα κάτω άκρων 4.172 (6,9%) 15.762 (11,4%) 56.529 (11,9%) 159,344 (16,1%) 235.807 (14,2%)

Προβλήματα  
πλάτης & λαιμού 1.481 (2,5%) 15.196 (11,0%) 38.111 (8,0%) 37.670 (3,8%) 92.458 (5,6%)

Προβλήματα όρασης 8.834 (14,7%) 9.818 (7,1%) 17.511 (3,7%) 39.343 (4,0%) 75.507 (4,5%)

Προβλήματα ακοής 1.499 (2,5%) 1.531 (1,1%) 3813 (0,8%) 13.665 (1,4%) 20.508 (1,2%)

Προβλήματα ομιλίας 1.264 (2,1%) 716 (0,5%) 1.643 (0,3%) 987 (0,1%) 4.610 (0,3%)

Δερματικές παθήσεις, 
περιλαμβανομένων  
των αλλεργιών

5.196 (8,6%) 7.102 (5,1%) 8.551 (1,8%) 4.080 (0,4%) 24.928 (1,5%)

Θωρακικά ή αναπνευστικά 
προβλήματα 3.845 (6,4%) 5.582 (4,0%) 26.383 (5,6%) 69.044 (7,0%) 104.853 (6,3%)

Προβλήματα καρδιάς, 
υπέρτασης ή κυκλοφορίας  
του αίματος

2.666 (4,4%) 18.453 (13,3%) 161.853 (34,2%) 415.771 (42,0%) 598.743 (36,0%)

Προβλήματα στομαχικά, 
ηπατικά, του ουροποιητικού ή 
του πεπτικού συστήματος

3.647 (6,1%) 6.651 (4,8%) 28.445 (6,0%) 52,141 (5,3%) 90.883 (5,5%)

Σακχαρώδης διαβήτης 1.671 (2,8%) 4.310 (3,1%) 29.404 (6,2%) 71.925 (7,3%) 107.309 (6,5%)

Επιληψία 1.637 (2,7%) 1.110 (0,8%) 2.325 (0,5%) 1.717 (0,2%) 6.789 (0,4%)

Διανοητικές, νευρολογικές, 
ψυχικές ή αναπτυξιακές 
διαταραχές

13.524 (22,5%) 22.655 (16,4%) 30.250 (6,4%) 26.438 (2,7%) 92.867 (5,6%)

Άλλες εξελισσόμενες 
ασθένειες (AIDS, καρκίνοι, 
σκλήρυνση κατά πλάκας)

1.291 (2,1%) 7.290 (5,3%) 17.796 (3,8%) 30.555 (3,1%) 56.933 (3,4%)

Άλλα χρόνια προβλήματα 
υγείας/αναπηρίες 7.786 (13,0%) 16.704 (12,1%) 37.051 (7,8%) 40.398 (4,1%) 101.939 (6,1%)

ΣΥΝΟΛΟ 60.094 (100%) 138.260 (100%) 473.684 (100%) 989.738 (100%) 1.661.774 (100%)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα για τα Άτομα με Προβλήματα Υγείας ή Αναπηρία (ad hoc 2002)
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Πίνακασ 2

Τύπος του σημαντικότερου προβλήματος υγείας συνολικά και ανά φύλο,  
για τα άτομα 15-64 ετών, 2011

συνΟλΟ αντρεσ γυναίκεσ

Πλήθος

% επί των 
ατόμων που 
δηλώνουν 
πρόβλημα 

υγείας

Πλήθος

% επί των 
ατόμων που 
δηλώνουν 
πρόβλημα 

υγείας

Πλήθος

% επί των 
ατόμων που 
δηλώνουν 
πρόβλημα 

υγείας

Προβλήματα άνω άκρων  
(περιλαμβάνονται αρθρίτιδες  
και ρευματισμοί)

53.812 6,5% 21.617 5,4% 32.195 7,6%

Προβλήματα κάτω άκρων  
(περιλαμβάνονται αρθρίτιδες  
και ρευματισμοί)

102.134 12,4% 39.669 9,9% 62.465 14,7%

Προβλήματα πλάτης και αυχένα 
(περιλαμβάνονται αρθρίτιδες  
και ρευματισμοί)

113.697 13,8% 51.364 12,8% 62.333 14,7%

Καρκίνος 16.058 2,0% 6.404 1,6% 9.655 2,3%

Δερματικές παθήσεις, 
περιλαμβανομένων των αλλεργιών  
και των σοβαρών παραμορφώσεων

17.655 2,1% 7.844 2,0% 9.812 2,3%

Προβλήματα καρδιάς, υπέρτασης  
ή κυκλοφορίας του αίματος 208.828 25,4% 124.134 31,1% 84.694 20,0%

Θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήματα, 
περιλαμβανομένων του άσθματος  
και της βρογχίτιδας

29.698 3,6% 18.447 4,6% 11.252 2,7%

Προβλήματα στομαχικά, ηπατικά, 
του ουροποιητικού ή του πεπτικού 
συστήματος

40.602 4,9% 23.177 5,8% 17.425 4,1%

Σακχαρώδης διαβήτης 37.687 4,6% 19.135 4,8% 18.552 4,4%

Επιληψία 1.994 0,2% 1.444 0,4% 551 0,1%

Έντονοι πονοκέφαλοι, όπως ημικρανία 35.359 4,3% 5.786 1,4% 29.573 7,0%

Μαθησιακές δυσκολίες (προβλήματα  
γραφής, ανάγνωσης ή στην αριθμητική) 5.331 0,6% 2.826 0,7% 2.505 0,6%

Χρόνιο άγχος 48.521 5,9% 21.016 5,3% 27.505 6,5%

Κατάθλιψη 16.800 2,0% 7.789 1,9% 9.011 2,1%

Άλλες διανοητικές, νευρολογικές  
ή συναισθηματικές διαταραχές 46.095 5,6% 25.823 6,5% 20.272 4,8%

Άλλες εξελισσόμενες ασθένειες 
(περιλαμβανομένων της σκλήρυνσης  
κατά πλάκας, του AIDS, του Αλτσχάιμερ,  
της νόσου του Parkinson)

8.077 1,0% 4.050 1,0% 4.026 1,0%

Άλλα χρόνια προβλήματα υγείας 41.079 5,0% 19.259 4,8% 21.820 5,2%

ΣΥΝΟΛΟ 823.427 399.784 423.646

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα για την Απασχόληση των Ατόμων με Προβλήματα Υγείας (ad hoc 2011)
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ντικών προβλημάτων υγείας είναι δυνατό να συνδέ-
ονται και με σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των 
ατόμων (ανεξάρτητα από το αν τα ίδια τις ορίζουν 
ως το «κυριότερο πρόβλημα υγείας») και επομένως 
η κατηγορία κινητική αναπηρία είναι πιθανότατα η 
πιο διαδεδομένη-εκτεταμένη κατηγορία  βλάβης και 
αναπηρίας μέσα στο σύνολο των αναπήρων. Φυσικά 
η ηλικιακή κατηγορία που υπεραντιπροσωπεύεται 
όσον αφορά τα προβλήματα υγείας είναι αυτή των 
άνω των 65 ετών (989.738 άτομα ή 59,5% των ατό-
μων με προβλήματα υγείας και αναπηρίες συνολικά).

Η εικόνα που δίνεται από την Έρευνα του 2002 
ενισχύεται και από μια μεταγενέστερη Έρευνα της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, που έχει ως αντικείμενο την απα-
σχόληση των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών με προ-
βλήματα υγείας («Ειδική Έρευνα για την Απασχόληση 
των ατόμων με Προβλήματα υγείας [ad hoc 2011]). 
Σε αυτή την έρευνα ο αριθμός των ατόμων με προ-
βλήματα άνω άκρων, προβλήματα κάτω άκρων και 
προβλήματα πλάτης και αυχένα (ως του σημαντικό-
τερου προβλήματος υγείας που αναφέρουν) ανεβαί-
νει στο 32,7% του συνόλου του δείγματος.

Εδώ βέβαια οι όποιες πληροφορίες για το φαι-
νόμενο της αναπηρίας είναι ακόμη πιο έμμεσες και 
ενδεικτικές απ’ ότι στην προηγούμενη Έρευνα, αφού 
λείπει και η ηλικιακή κατηγορία των ατόμων 65 και 
άνω, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες βλά-
βες και αναπηρίες. Παρακάτω, στον Πίνακα 3, όπου 
αναφέρεται ο «τύπος κυριότερης δυσκολίας» για όλα 
τα άτομα που δηλώνουν «πρόβλημα δραστηριότη-
τας», το 25,2% αυτών αναφέρει «πρόβλημα με το 
περπάτημα ή με το ανέβασμα σκάλας», το 16,5% 
«πρόβλημα με το κάθισμα ή την ορθοστασία», το 6% 
«πρόβλημα με το άπλωμα ή τέντωμα του σώματος», 
το 19,8% «πρόβλημα για να σηκώσει ή να μεταφέρει 
αντικείμενα», το 12% πρόβλημα με το σκύψιμο» και 

το 1,2% «πρόβλημα να κρατήσει σταθερά ή να πε-
ριστρέψει αντικείμενα». Όλα αυτά είναι προβλήματα 
κίνησης και στο σύνολό τους ταλαιπωρούν το 80,7% 
των ατόμων που δηλώνουν πρόβλημα δραστηριό-
τητας. Πάνω από τέσσερις στους πέντε δηλαδή που 
δηλώνουν πρόβλημα δραστηριότητας, αναφέρουν 
σαν κύρια δυσκολία τους την δυσκολία σε ενέργειες 
κίνησης.

Οπωσδήποτε εδώ δεν γίνεται λόγος για την ανα-
πηρία καθαυτή. Γίνεται λόγος για δυσκολίες στη 
δραστηριότητα σε μια ορισμένη περίοδο/στιγμή κατά 
την οποία διενεργήθηκε η έρευνα. Πάνω από το 80% 
των κυριότερων δυσκολιών δραστηριότητας που 
αναφέρονται, αφορούν κινητικά προβλήματα. Ωστό-
σο, αναδεικνύεται έμμεσα ότι η δυσκολία στην κίνη-
ση και κατά προέκταση η κινητική αναπηρία μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα πλήθους βλαβών και ότι πολλές 
βαριές βλάβες που έχουν ποικίλες αιτίες οδηγούν και 
σε δυσκολία στην κίνηση.5 Υπάρχει πλήθος από βλά-
βες που δεν φτάνουν ποτέ στην σοβαρή αναπηρία 
ή στην πλήρη ανικανότητα προς εργασία, αλλά που 
χαρακτηρίζουν ένα τμήμα του εργατικού δυναμικού 
ως, κατά κάποιο τρόπο, «χρόνια πάσχον», βλ. μόνιμα 
μυοσκελετικά προβλήματα, νευρολογικά, «επαγγελ-
ματικές ασθένειες» κ.ο.κ. Επιπλέον, στην Έρευνα του 
2011 αναφέρονται άτομα 15-64 ετών, δηλαδή παρα-
γωγικών ηλικιών, δεν περιλαμβάνονται ως εκ τούτου 
τα άτομα άνω των 65 ετών που αντιμετωπίζουν και 
τα περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας, 
βλάβης και αναπηρίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση των 
ποσοτικών στοιχείων σε υπερεθνικό επίπεδο. Μια ει-
κόνα για την αναπηρία σε ευρωπαϊκή κλίμακα δίνεται 
από την Eurostat για το έτος 2012 και παρατίθεται 
στον Πίνακα 4.

5 Επίσης, δεν γίνεται λόγος οπωσδήποτε και αποκλειστικά για μόνιμες βλάβες εδώ. Περιλαμβάνονται δυσκολίες που μπορεί να είναι μόνιμες, 
μπορεί και όχι. Παρεμπιπτόντως, κάνοντας μια μικρή παρέκβαση που ίσως είναι χρήσιμη και αφ’ εαυτής, αλλά και για να γίνει κατανοητή η 
ιδιαιτερότητα και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που σχετίζονται με προβλήματα υγείας και δυσκολίες στη δραστηριότητα και εργασία, 
στον βαθμό που ο πληθυσμός που ερευνάται ανήκει σε παραγωγικές ηλικίες, θα ήταν ενδιαφέρουσες προς περαιτέρω διερεύνηση αρκετές 
πλευρές και συνδυασμοί προβλημάτων και δυνάμει βλαβών, όπως λχ. η επίδραση παραγόντων όπως η δυσμηνόρροια στην ικανότητα προς 
εργασία και στην εργασία την ίδια (κι όχι μόνο στην εργασία, αλλά στο σύνολο των δραστηριοτήτων) των γυναικών, αλλά και ο παράγοντας 
«ατυχήματα» και κυρίως «εργατικά ατυχήματα» και στα δύο φύλα. Εφόσον ένα πολύ μεγάλο πλέον τμήμα των εργαζομένων είναι γυναίκες, το 
πρόβλημα «δυσμηνόρροια» συνιστά ένα σημαντικό εργασιακό και εργατικό πρόβλημα και αναγκαστικά αφορά το εργατικό κίνημα, μέσα στο 
τελευταίο τίθεται πρακτικά, στο μέγιστο βαθμό, και με πάρα πολλούς τρόπους, και το θέμα της ισοτιμίας και της σύγχρονης σχέσης των φύλων 
και της χειραφέτησης της γυναίκας ως κοινωνικής κατηγορίας – κι από δω, στη συνέχεια, ως του κάθε ξεχωριστού ατόμου αυτού του φύλου.
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Πίνακασ 3

Πίνακας κυριότερης δυσκολίας δραστηριότητας ανά φύλο  
για τα άτομα 15-64 ετών, 2011

συνΟλΟ αντρεσ γυναίκεσ

Πλήθος

% επί των  
ατόμων που 
δηλώνουν 
πρόβλημα 

δραστηριότητας

Πλήθος

% επί των 
ατόμων που 
δηλώνουν 
πρόβλημα 

δραστηριότητας

Πλήθος

% επί των  
ατόμων που 
δηλώνουν 
πρόβλημα 

δραστηριότητας

Πρόβλημα όρασης (που παραμένει 
ακόμα και αν φορά γυαλιά  
ή φακούς επαφής)

22.773 5,0% 11.623 5,7% 11.150 4,4%

Πρόβλημα ακοής (που παραμένει 
ακόμα και αν χρησιμοποιεί 
ακουστικά βαρηκοΐας)

7.999 1,7% 1.973 1,0% 6.026 2,4%

Πρόβλημα με το περπάτημα  
ή με το ανέβασμα σκάλας 115.523 25,2% 53.760 26,2% 61.763 24,3%

Πρόβλημα με το κάθισμα  
ή την ορθοστασία 75.829 16,5% 27.379 13,4% 48.450 19,1%

Πρόβλημα μνήμης ή συγκέντρωσης 34.314 7,5% 15.680 7,7% 18.634 7,3%

Πρόβλημα επικοινωνίας  
(για παράδειγμα να γίνει  
αντιληπτός ή να καταλάβει)

23.862 5,2% 13.119 6,4% 10.743 4,2%

Πρόβλημα με το άπλωμα   
ή το τέντωμα του σώματος 27.441 6,0% 10.924 5,3% 16.517 6,5%

Πρόβλημα για να σηκώσει  
ή να μεταφέρει αντικείμενα 90.774 19,8% 40.522 19,8% 50.252 19,8%

Πρόβλημα με το σκύψιμο 55.233 12,0% 28.178 13,8% 27.055 10,6%

Πρόβλημα με το να κρατήσει 
σταθερά ή να περιστρέψει 
αντικείμενα

5.362 1,2% 1.768 0,9% 3.594 1,4%

ΣΥΝΟΛΟ 459.110 100% 204.926 100% 254.184 100%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα για την Απασχόληση των Ατόμων με Προβλήματα Υγείας (ad hoc 2011)
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Πίνακασ 4 

Αριθμός των ΑμεΑ άνω των 15 ετών στις ευρωπαϊκές χώρες (σε χιλιάδες)  
και ποσοστό τους στο συνολικό πληθυσμό άνω των 15 ετών, κατά το έτος 2012

Χώρες και Ομάδες χωρών
Συνολικός πληθυσμός  

άνω των 15 ετών 
(χιλιάδες άτομα)

Αριθμός ΑμεΑ  
άνω των 15 ετών 
(χιλιάδες άτομα)

Ποσοστό των ΑμεΑ  
επί του συνολικού 

πληθυσμού  
άνω των 15 ετών

Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 415.591,4 73.030,6 17,6%

Βέλγιο 9.263,6 1.553,4 16,8%

Βουλγαρία 6.389,4 1.369,5 21,4%

Τσεχία 8.964,2 1.272,1 14,2%

Δανία 4.584,5 919,3 20,1%

Γερμανία 70.527,8 14.783,8 21,0%

Εσθονία 1.131,9 225,1 19,9%

Ελλάδα 9.373,5 1.686,6 18,0%

Ισπανία 39.169,8 6.551,1 16,7%

Γαλλία 49.859,9 6.805,4 13,6%

Ιταλία 51.107,7 7.399,5 14,5%

Κύπρος 694,7 104,1 15,0%

Λετονία 1.721,0 405,4 23,6%

Λιθουανία 2.550,2 585,5 23,0%

Λουξεμβούργο 423,6 68,3 16,1%

Ουγγαρία 8.371,4 2.072,8 24,8%

Μάλτα 350,1 42,1 12,0%

Ολλανδία 13.901,7 2.395,1 17,2%

Αυστρία 7.110,3 1.162,7 16,4%

Πολωνία 32.719,5 5.805,1 17,7%

Πορτογαλία 8.414,2 1.224,5 14,6%

Ρουμανία 18.124,4 3.263,6 18,0%

Σλοβενία 1.760,7 320,3 18,2%

Σλοβακία 4.562,8 814,1 17,8%

Φινλανδία 4.488,4 767,5 17,1%

Σουηδία 7.944,0 1.165,0 14,7%

Ηνωμένο Βασίλειο 52.082,0 10.268,5 19,7%

Ευρωπαϊκός  
Οικονομικός Χώρος 419,909,0 73.894,9 17,6%

Ισλανδία 255,4 40,8 16,0%

Νορβηγία 4.062,3 823,5 20,3%

Πηγή: Eurostat, 2012
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Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα συνάγε-
ται ότι το μέγεθος της αναπηρίας ή ο αριθμός των 
αναπήρων (disabled) ατόμων ή ΑμεΑ στις ευρωπαϊ-
κές χώρες, που είναι μέλη ή συνδέονται στενά με την 
Ε.Ε., συνιστά ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού 
τους. Το γενικό ποσοστό των ΑμεΑ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ανέρχεται στο 17,6% για τον πληθυσμό άνω 
των 15 ετών. Η διακύμανση είναι σημαντική σε κά-
ποιες περιπτώσεις (12% στην Μάλτα και σχεδόν 25% 
στην Ουγγαρία) και η παραπάνω εικόνα συνδέεται 
πιθανώς και με παράγοντες όπως η γήρανση του 
πληθυσμού σε κάθε ξεχωριστή χώρα. Το ποσοστό 
αναπηρίας στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο ύψος 
περίπου του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ ο αριθμός 
των ΑμεΑ (1.686,6 χιλιάδες άτομα) δείχνει να βρί-
σκεται πρακτικά στα επίπεδα της Έρευνας του 2002, 
που αναφέρθηκε πιο πάνω (βλ. Πίνακα 1). Προφα-
νώς, αν στον παραπάνω πίνακα περιλαμβανόταν και 
το τμήμα του συνολικού πληθυσμού μέχρι 15 ετών, 
το ποσοστό αναπηρίας στις κοινωνίες θα εμφανιζό-
ταν μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αναδει-
κνύεται η μεγάλη βαρύτητα και σημασία του θέμα-
τος της αναπηρίας πρακτικά για όλες τις σύγχρονες 
κοινωνίες. Εκ του συνολικού αριθμού των ΑμεΑ στην 
Ελλάδα, σύμφωνα και πάλι με στοιχεία της Eurostat 
του 2012, οι 680,3 χιλιάδες άτομα (δηλαδή το 40,3% 
των ΑμεΑ στη χώρα) έχει ανάγκη βοήθειας.6

Σε μια άλλη πηγή, την «Έκθεση Κ. Κούνεβα» προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κατατέθηκε στο Ε. Κ. 
το 2015,7 αναφέρεται η εκτίμηση ότι ο γενικός αριθ-
μός των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα ανέρχε-
ται περίπου στο ένα εκατομμύριο άτομα και αναφέ-
ρονται επίσης και ορισμένες κατηγορίες αυτών των 
ατόμων. Όσον αφορά στην καθαρά κινητική αναπη-
ρία, όμως, αναφέρονται μόνο οι παραπληγικοί, δίχως 
μάλιστα να υπάρχει εκτίμηση για τον αριθμό τους.

Μέσα από τα παραπάνω αναδεικνύεται το πρό-
βλημα έλλειψης αναγκαίων διαθέσιμων στοιχείων 
τόσο για τον αριθμό των ΑμεΑ συνολικά, όσο φυ-
σικά και για τον αριθμό των Ατόμων με Κινητική 
Αναπηρία. Τόσο από τις προτάσεις των συλλογικών 
συνδικαλιστικών φορέων των ατόμων με αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ-Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπη-

ρία κατά κύριο λόγο, ΕΟΚΑ-Εθνική Ομοσπονδία Κι-
νητικά Αναπήρων, ΠΑΣΠΑ-Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Παραπληγικών), όσο και με βάση κάποιες σκέψεις 
από άλλες πηγές που περιέχονται στην εργασία μας 
στην ΄Έκθεση του ΕΙΕΑΔ του 2018 για τις κοινωνικές 
ανισότητες και την κοινωνική πολιτική, προκύπτει η 
ανάγκη να επισημανθεί και πάλι η σκοπιμότητα και 
η χρησιμότητα α) της αξιοποίησης της γενικής απο-
γραφής πληθυσμού για την συλλογή στοιχείων σχε-
τικά με την έκταση και τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και β) της επεξερ-
γασίας των στοιχείων των ΚΕΠΑ με τρόπο που να 
παρέχεται το αναγκαίο σύνολο πληροφοριών για την 
κατάρτιση μιας συνολικής και συνεκτικής κοινωνικής 
πολιτικής σχετικά με την αναπηρία.

Ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο, προς την κατεύ-
θυνση της καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με το 
ζήτημα της αναπηρίας, που πρέπει να αναφερθεί, 
είναι η δημιουργία και το ξεκίνημα της λειτουργίας 
του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.
μεΑ., το οποίο έχει ήδη αναρτήσει τέσσερα δελτία 
τύπου στο διαδίκτυο. Τα δελτία είναι αφιερωμένα 
σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία και παρουσιάζουν 
ευρήματα σχετικά με την αναπηρία, που βασίζονται 
σε δευτερογενείς επεξεργασίες των στοιχείων, βασι-
κά της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευτεί 
κάτι που αφορά συγκεκριμένα την κατηγοριοποίηση 
των ατόμων με αναπηρία και τα άτομα με κινητική 
αναπηρία ιδιαίτερα. 

Στο 1ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου, με θέμα 
«Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στα άτομα με 
αναπηρία», με βάση δευτερογενή επεξεργασία των 
στοιχείων της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήμα-
τος και Συνθηκών Διαβίωσης έτους 2016 (με περίοδο 
αναφοράς εισοδήματος το 2015) που διενεργήθηκε 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε συνεργασία με την Eurostat, 
αναφέρεται (σ. 3) ότι «σύμφωνα με το δείκτη GALI 
(Global Activity Limitation Index), το ποσοστό των 
ατόμων με αναπηρία, δηλαδή με μακροπρόθεσμο 
περιορισμό της συνήθους δραστηριότητας λόγω 
προβλημάτων υγείας, ανέρχεται στο 24,7% του πλη-
θυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δηλαδή 2.231.197 
σε σύνολο 9.016.247 ατόμων. Εξ αυτών, 1.014.177 
άτομα, δηλαδή το 11,2% του συνολικού πληθυσμού 

6 Μεταξύ αυτών που έχουν ανάγκη βοήθειας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι 242,3 (ή το 35,6%) χιλιάδες είναι άνδρες και οι 438 χιλιάδες (64,4%) 
είναι γυναίκες.

7 Η έκθεση ονομάζεται «Έκθεση για την Κατάσταση των Αναπήρων και την Πολιτική για την Αναπηρία στην Ελλάδα – Οι Επιπτώσεις του Μνη-
μονίου και της Λιτότητας» και παρουσιάστηκε από την τότε ευρωβουλευτή Κ. Κούνεβα. Συντάκτης της έκθεσης εμφανίζεται ο Ανέστης Ρουκάι, 
ενώ για την σύνταξή της αναφέρεται ότι εργάστηκαν επίσης οι συνεργάτες της ευρωβουλευτή Γ. Κιμπουρόπουλος, Σ. Παπαοικονόμου, Κ. 
Λουκοπούλου και Φ. Κόδρου.
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(16+), αντιμετωπίζουν σοβαρής μορφής περιορισμό 
στη δραστηριότητά τους», καθώς και ότι «το 5,3% 
των νοικοκυριών αναφέρουν ότι έχουν μέλος ή μέλη 
με αναπηρία ποσοστού 67% και άνω». Η εν λόγω 
επεξεργασία φαίνεται να έρχεται σε συμφωνία με 
την εκτίμηση ότι τα άτομα με αναπηρία στη χώρα 
ανέρχονται σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα.

φασείσ καί Πλευρεσ  
τησ αντίμετωΠίσησ  
των ΠρΟβληματων  
τησ κίνητίκησ αναΠηρίασ

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της βλάβης 
και της αναπηρίας γενικά περιλαμβάνει α) την 
Ειδική Αγωγή για τα ΑμεΑ, β) την θεραπεία 

και αποκατάσταση, γ) την ένταξη ή επανένταξή τους 
στην πλήρη κοινωνική δραστηριότητα (βεβαίως, 
προϋποτίθεται, σε κάθε περίπτωση, και η διάγνωση 
του προβλήματος από το σύστημα κοινωνικής υγεί-
ας).

Η Ειδική Αγωγή αφορά κατά κύριο λόγο τα 
ΑμεΑ των πολύ μικρών ηλικιών και τους μαθητές. 
Σήμερα, στα δημόσια Ειδικά Σχολεία που υπάρχουν 
στη χώρα φοιτούν περίπου 10.000 μαθητές, με τον 
αριθμό τους μειωμένο κατά 50% περίπου σε σχέση 
με πριν από δέκα χρόνια. Αξίζει εδώ να επισημανθεί 
ότι, με βάση τα διεθνή δεδομένα, πάνω από το 10% 
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού έχει ανάγκη 
ειδικής αγωγής, κάτι που σημαίνει ότι η χώρα μας 
παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα σε αυτό (εκτιμάται 
ότι 200.000 παιδιά έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής). 

Επιχειρείται η ένταξη των μαθητών ΑμεΑ, ή με 
ανάγκη ειδικής αγωγής εν γένει, στο γενικό σχολείο, 
με το –σωστό σαν γενική πρόθεση- σκεπτικό να επι-
βοηθείται η καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία 
(και την ίδια στιγμή να δημιουργηθεί ένα πραγματι-
κό κοινό «σχολείο για όλους»), κάτι που έχει ωστόσο 
σημαντικές προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα που 
αφορούν στη διαμόρφωση κατάλληλων τεχνικών 
υποδομών, στην ειδική προετοιμασία και εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού 

κ.τ.λ.∙ ταυτόχρονα, όμως, σήμερα πάνω από 40.000 
παιδιά παρακολουθούν προγράμματα ειδικής εκ-
παίδευσης σε ιδιωτικά Κέντρα Ειδικής Αγωγής στην 
Ελλάδα που, βέβαια, δεν παρέχονται δωρεάν, αλλά 
επιβαρύνουν τις οικογένειές τους. 

Παρατηρείται, λοιπόν, στην πορεία του χρόνου, 
μια τάση προς υποχώρηση της κρατικής συμμετοχής 
στην Ειδική Αγωγή και μια αντίστοιχη προώθηση των 
λύσεων μέσω της αγοράς, κάτι που αφορά και σε άλ-
λες πλευρές της αντιμετώπισης των προβλημάτων 
βλάβης και αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι η διαθέ-
σιμη πληροφορία για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
των ΑμεΑ και των οικογενειών τους (μαζί και με την 
πληροφορία για τις εκάστοτε κατηγορίες αναπηρί-
ας και την έκτασή τους) γίνεται ακόμη πιο αναγκαία 
σήμερα για την κατάρτιση της κοινωνικής πολιτικής, 
έτσι ώστε τουλάχιστον να εντοπίζεται πού υπάρχει 
έντονη ανάγκη για κρατική κοινωνική αρωγή και να 
παρέχεται αυτή εγκαίρως, αφού τα ΑμεΑ –όπως και 
όλος ο πληθυσμός γενικά- ανήκουν σε διάφορες 
κοινωνικές κατηγορίες, με διαφορετικές οικονομικές 
δυνατότητες, εισόδημα κ.τ.λ. Στην παρούσα εργασία 
πάντως δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εκτε-
ταμένη αναφορά σε ιδιαίτερες κατηγορίες Ειδικής 
Αγωγής που αφορούν ομάδες παιδιών με κινητική 
αναπηρία και οι οποίες αποτελούν και ιδιαίτερο επι-
στημονικό αντικείμενο, όπως λ.χ. οι περιπτώσεις της 
αγωγής των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση ή μυ-
ϊκή δυστροφία.

Η διαδικασία της αποκατάστασης της βλάβης, 
στην δεδομένη περίπτωση της κινητικής βλάβης/
αναπηρίας περιλαμβάνει τη θεραπεία, την εκπαί-
δευση αναπλήρωσης των ικανοτήτων και τη φάση 
μεγιστοποίησης της απόδοσης όσον αφορά την 
δραστηριότητα του ατόμου που υπέστη την βλάβη. 
Περιλαμβάνει επίσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της 
κινητικής αναπηρίας, συχνά, την εκμάθηση και τη 
χρήση αναγκαίων τεχνικών-τεχνολογικών βοηθημά-
των, όπως αναπηρικά αμαξίδια, τεχνικά μέλη κ.ο.κ.

Τα κέντρα αποκατάστασης αναπηρίας στην Ελ-
λάδα σήμερα είναι και κρατικά και ιδιωτικά (με πιο 
γνωστό και πιο παλιό το κρατικό Εθνικό Κέντρο 
Αποκατάστασης Αναπηρίας που βρίσκεται στους Αγί-
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ους Αναργύρους). Ο αριθμός των κλινών σε κρατικά 
κέντρα αποκατάστασης υπολείπεται κατά πολύ των 
απαιτήσεων, υπάρχουν γύρω στις 200 σε όλη την 
Ελλάδα.8 Όπως και στην περίπτωση της ειδικής αγω-
γής, που αναφέρεται παραπάνω, υπάρχει και εδώ μια 
τάση η διαδικασία αποκατάστασης να αναλαμβάνε-
ται όλο και περισσότερο από την αγορά. Έτσι, σήμε-
ρα εκτιμάται ότι υπάρχουν σχεδόν 2.500 κρεβάτια 
αποκατάστασης σε μονάδες ιδιωτικής υγείας στην 
Ελλάδα (στην Αθήνα: «Θησέας», «Ανάπλαση», «Φιλο-
κτήτης» κ. ά., αλλά και στην επαρχία, όπως στη Λά-
ρισα, όπου υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά κέντρα απο-
κατάστασης: «Animus», «Αρωγή» και άλλα) με τάσεις 
αύξησης λόγω της αύξησης των αναγκών, ενώ έχουν 
γίνει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις και κατά τη 
διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.9 Επι-
σημαίνεται ότι ακόμη και η ίδια η νοσηλεία στα κέ-
ντρα αποκατάστασης είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική 
και δαπανηρή διαδικασία, με αυξημένες ανάγκες σε 
τεχνολογικά βοηθήματα, φυσικοθεραπείες, υγειονο-
μικό υλικό, ώστε να προληφθούν δευτεροπαθή νο-
σήματα και παθήσεις που μπορεί να ακολουθήσουν 
την βαριά κύρια βλάβη.

Ακόμη, η διαδικασία της αποκατάστασης των 
ατόμων με κινητικές αναπηρίες, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, πολύ συχνά περιλαμβάνει τη χρήση τεχνο-
λογικών βοηθημάτων, τεχνητών μελών και άλλων 
μέσων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί και στην 
Ελλάδα μια πολύ μεγάλη ιδιωτική αγορά τέτοιων 
μέσων που από τη μια παρέχει καλύτερη ποιότητα 
ζωής σε κάποια ΑμεΑ που έχουν υψηλές οικονομι-
κές δυνατότητες και από την άλλη κάνει ακόμη πιο 
δραματική την κοινωνική ανισότητα μεταξύ τους, 
αφού τα περισσότερα τέτοιες δυνατότητες δεν δι-
αθέτουν.10 Ενδεικτικά, φυλλομετρώντας περιοδικά 
που εκδίδουν σωματεία των κινητικά αναπήρων (λ.χ. 
το περιοδικό «Ορίζοντας») διαπιστώνει κανείς ότι το 
συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ύλης τους συνί-
σταται σε διαφημίσεις τεχνολογικών βοηθημάτων, 
αμαξιδίων, ορθοπαιδικών υλικών κ.τ.λ..

Η διαδικασία της ένταξης ή επανένταξης των 
ατόμων με αναπηρία στην όσο το δυνατόν πιο πλή-
ρη κοινωνική δραστηριότητα και συμμετοχή έχει σαν 
πρώτη και κύρια προϋπόθεση την ένταξη στην εργα-
σία (φυσικά, όπου υπάρχει η ικανότητα προς εργα-
σία, η κατάλληλη ηλικία κ.ο.κ.) και αυτό σήμερα δεν 

8 Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» (16 Ιούλη 2020) με τίτλο «Αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στις τεράστιες ελλεί-
ψεις στην αποκατάσταση», «σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Φυσιατρικής Εταιρείας, απαιτούνται πάνω 
από 2.000 δημόσια κρεβάτια αποκατάστασης, ωστόσο σήμερα λειτουργούν μόλις 200 κρεβάτια σε δημόσια ιδρύματα κι αυτά με τεράστιες 
ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων». Σε άρθρο της Π. Μπουλούτζα στην «Καθημερινή», στις 8 Γενάρη 2019, με τίτλο «Φυσική απο-
κατάσταση μόνο για όσους έχουν να πληρώσουν», αναφέρεται ότι «μόλις 174 κλίνες αποκατάστασης λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και μάλιστα χωρίς ορθολογική κατανομή. Είναι χαρακτηριστικό ότι δημόσιες κλίνες αποκατάστασης λειτουργούν κυρίως 
στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (100 κλίνες), στο ΚΑΤ (20), στο Ασκληπιείο Βούλας (15) και στο «Γ. Γεννημα-
τάς» (4). Για την υπόλοιπη χώρα, πέντε κλίνες αποκατάστασης έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, 10 κλίνες το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων» και ακόμη 20 κλίνες υπάρχουν στο Αμύνταιο Φλώρινας. Είναι σημαντικό ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο της «Κ», «στη Θεσσαλονίκη 
δεν λειτουργεί καμία δημόσια κλίνη φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ενώ το απόλυτο κενό καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο σε 
εξειδικευμένες δομές για παιδιά». Τέτοια θέματα επισημαίνονται αρκετά συχνά και από τα σωματεία των αναπήρων, αλλά και από φορείς όπως 
η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

9 Στο παραπάνω αναφερόμενο άρθρο του «Ριζοσπάστη» αναφέρεται επίσης: «συνολικά, σήμερα λειτουργούν και επιδοτούνται από τον ΕΟΠΥΥ 
πάνω από 70 ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, με την αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ μάλιστα (δηλαδή από τις εισφορές των εργαζομένων) προς τα 
ιδιωτικά κέντρα να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο (44,3 εκατομμύρια ευρώ το 2019 και 51,7 εκατομμύρια ευρώ το 2020)». Επίσης, στο προανα-
φερθέν άρθρο της «Καθημερινής», αναφέρεται: «το έλλειμμα του δημόσιου τομέα καλύπτει ο ιδιωτικός με τις 2.500 κλίνες φυσικής ιατρικής 
και αποκατάστασης οι οποίες είναι συγκεντρωμένες κυρίως στη Λάρισα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά με το αζημίωτο. Αν και ο 
ΕΟΠΥΥ καλύπτει το κόστος νοσηλείας των ασφαλισμένων, οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν (εάν βεβαίως διαθέτουν…) επιπλέον 
ποσό που συνήθως κυμαίνεται έως και 2.000-3.000 ευρώ για μηνιαία νοσηλεία. Ο βασικός λόγος για την επιπλέον χρέωση είναι η αναβάθμιση 
θέσης. Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει εξ ολοκλήρου τη νοσηλεία ασφαλισμένου στην Γ΄ θέση, δηλαδή σε τετράκλινο θάλαμο, ωστόσο εκ του 
νόμου τα ιδιωτικά κέντρα διαθέτουν μόνο θαλάμους τριών, δύο ή μιας κλίνης». Είναι τρομερό έτσι όπως διαβάζεται, ιδιαίτερα η τελευταία 
πρόταση, αλλά μάλλον είναι ακόμη πιο τρομερή και αποκρουστική η πραγματικότητα την οποία αποτυπώνει.

10 Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα σύγχρονο τεχνητό μέλος (πόδι) υψηλής ποιότητας που παρόμοιο διαθέτουν κάποιοι άνθρωποι με σχετική 
κινητική βλάβη/αναπηρία στην Ελλάδα, κοστίζει πάνω από 35.000 ευρώ. Φυσικά, αυτοί που, λόγω καλύτερης οικονομικής δυνατότητας, το 
διαθέτουν καλά έκαναν και το αγόρασαν και κάθε μη κακός άνθρωπος χαίρεται γι’ αυτούς. Ας σκεφτούμε όμως επίσης τι σημαίνει να μην το δι-
αθέτουν όλοι οι υπόλοιποι που το έχουν ανάγκη. Δεν πρόκειται για συναισθηματισμό. Τι σημαίνει για την αναπλήρωση ικανοτήτων και μεγιστο-
ποίηση της απόδοσης του ατόμου με αναπηρία ένα πραγματικά σημαντικό τεχνολογικό βοήθημα και πόσο συντελεί στην ένταξη-επανένταξη 
του ατόμου στην κοινωνία, τόσο από σωματικής, όσο και από ψυχικής άποψης και τι σημαίνει αντίστοιχα να μην μπορείς να το έχεις γιατί είσαι 
φτωχός; Η κοινωνική ανισότητα γίνεται ακόμη πιο έντονη, αφόρητη, στην περίπτωση της κατάστασης αναπηρίας – και επίσης γίνεται πιο σαφής 
η σχέση βλάβης και αναπηρίας σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή το πώς ο άνθρωπος με βλάβη μετατρέπεται σε ανάπηρο, «αναπηροποιείται».
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φαίνεται να διασφαλίζεται στην Ελλάδα. Σύμφωνα 
με φορείς του αναπηρικού κινήματος, η κατάσταση 
είναι πολύ δύσκολη, για το σύνολο των αναπήρων, 
αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά τη βαριά αναπηρία (άνω 
του 67%), όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος των βαριά 
ανάπηρων, αλλά ικανών προς εργασία ατόμων, βρί-
σκεται σε κατάσταση ανεργίας.11 

Δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστούν στοιχεία 
που να αφορούν συγκεκριμένα τους ανθρώπους με 
προβλήματα κίνησης, αλλά εφόσον οι τελευταίοι 
φαίνεται να αποτελούν μεγάλο τμήμα του συνόλου 
των αναπήρων, όλα δείχνουν ότι η συμμετοχή τους 
στην εργασιακή δραστηριότητα ίσως να μην απέχει 
πάρα πολύ από την κατάσταση των ατόμων με προ-
βλήματα όρασης, όπως αναδείχθηκε αυτή στην αντί-
στοιχη εργασία που προαναφέρθηκε.12 Παρά το ότι ο 
Νόμος 2643/1998 «για την καταπολέμηση της ανερ-
γίας στα ΑμεΑ» προβλέπει υποχρεωτικά κάθε χρό-
νο να προκηρύσσονται απ’ όλες τις υπηρεσίες του 
Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και 
από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (που απα-
σχολούν 50 άτομα και πάνω), όσες θέσεις χρειάζεται 
να καλυφθούν για να είναι σταθερό το ποσοστό του 
4% των ΑμεΑ (και συνοδών) εργαζόμενων ατόμων 
στη σύνθεση του προσωπικού τους, φαίνεται πως, 
τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, εδώ και πάνω από 
είκοσι χρόνια, ίσως ο νόμος να μην τηρήθηκε ποτέ ή 
να εφαρμόστηκε σε τόσο λίγες περιπτώσεις που η 
επίδρασή του είναι πρακτικά ανύπαρκτη. 

Σύμφωνα με το «2ο Δελτίο Στατιστικής πληρο-
φόρησης: Δείκτες απασχόλησης και πληθυσμός με 
αναπηρία –Μέρος Ά » του Παρατηρητηρίου Θεμάτων 
Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ (σ. 5), «ο δείκτης απασχόλη-
σης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία στις ηλικίες 
20-64 ετών, υπολογίστηκε να είναι στο εξαιρετικά 
χαμηλό επίπεδο του 24,2%, υπολειπόμενος δηλαδή 
κατά 33,4 μονάδες σε σχέση με την τιμή που λαμ-
βάνει στον πληθυσμό χωρίς αναπηρία (57,6%)», ενώ 
στο επόμενο 3ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης 
(Μέρος Β΄ του ίδιου θέματος, σ. 4), αναφέρεται ότι 
«οι απασχολούμενοι με αναπηρία εμφανίζουν σημα-
ντικά μικρότερο ποσοστό μισθωτών εργαζόμενων, 
που ανέρχεται στο 52,7% των απασχολούμενων με 
σοβαρή αναπηρία, ενώ το ίδιο ποσοστό υπολογίστη-
κε να είναι 70,9% στους απασχολούμενους χωρίς 

αναπηρία» και αντίστοιχα «το 1/3 των απασχολούμε-
νων ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία είναι αυ-
τοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό», δηλαδή υπε-
ρεκπροσωπούνται σε αυτή την κατηγορία έναντι των 
ατόμων χωρίς αναπηρία (στο σύνολο του πληθυσμού 
είναι γύρω στο 20%, δηλαδή στο 1/5). Είναι ωστόσο 
αδιευκρίνιστο σε αυτές τις αναλύσεις πώς ορίζεται ο 
«σοβαρός περιορισμός» ή αναπηρία και αν ταυτίζεται 
με την βαριά αναπηρία (67% και άνω).

Είναι, σε κάθε περίπτωση, σαφές ότι τα άτομα με 
αναπηρία που είναι ικανά προς εργασία έχουν πολύ 
μεγάλη δυσκολία όσον αφορά την ένταξή τους στην 
εργασιακή δραστηριότητα. Για το μεγαλύτερο μέρος 
των ατόμων με αναπηρία, δηλαδή για τους πάνω από 
65 ετών, το ζήτημα της ένταξης στην κοινωνική ζωή 
και δραστηριότητα τίθεται επίσης έντονα, ίσως και 
πιο έντονα ακόμη, αλλά προφανώς όχι με κριτήριο 
την εργασία και την ικανότητα προς εργασία.

Σχετικά με το ζήτημα της ένταξης στην εργασία 
των ατόμων με κινητικά προβλήματα και την «αποα-
ναπηροποίησή» τους, προφανώς ισχύουν ανάλογες 
ανάγκες όπως και με τα άτομα με προβλήματα όρα-
σης και άλλες σοβαρές ή βαριές βλάβες. Απαιτείται 
κάποιας μορφής αφενός θετικών διακρίσεων σε ό,τι 
αφορά την πρόσληψή τους σε κατάλληλες θέσεις 
εργασίας, αφετέρου πρακτικών «προστατευμένης 
εργασίας», αν και διαφορετικής προφανώς σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη ανθρώπων με αισθητηριακές 
διαταραχές.

Ορίσμενα ΠρΟβληματα  
τησ ΠΟίΟτητασ ζωησ των  
ατΟμων με κίνητίκη αναΠηρία

Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, η 
εξέλιξή της, η βελτίωση ή χειροτέρευσή της 
συνιστά έναν από τους σημαντικότερους δεί-

κτες ανάπτυξης και πολιτισμού μιας σύγχρονης κοι-
νωνίας, ίσως και τον σημαντικότερο. Λόγω και της 
βλάβης την οποία έχουν υποστεί, η πρωτεύουσα 
πλευρά που καθορίζει το επίπεδο ζωής τους είναι η 
κατάσταση της υγείας τους. Και αυτή με τη σειρά της 
επηρεάζεται από τα προβλήματα αυτοεξυπηρέτησής 
τους (προβλήματα στα οποία σημαντικό ρόλο καλού-
νται να διαδραματίσουν, ως αρωγή, μεταξύ άλλων, 

11 Βλ. Λογαράς (2013), σσ. 53-59, όπου και μια συνολική παράθεση σχετικών στατιστικών στοιχείων, ερευνών και μελετών σε Ελλάδα και Ευρω-
παϊκή Ένωση.

12 Βλ. Χαρίσης (2018), σσ. 148-151.
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τα διάφορα προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι), τα 
προβλήματα κινητικότητάς τους (και όχι μόνο στην 
περίπτωση των κινητικά αναπήρων), τα προβλήματα 
που αφορούν τις δυνατότητές τους να μετέχουν στην 
κοινωνική ζωή και τις εκδηλώσεις της και, βέβαια, τα 
προβλήματα που αφορούν στην οικονομική τους κα-
τάσταση και την πρόσβασή τους στην εργασία. 

Τα συμπεράσματα μιας έρευνας που αναφέρε-
ται και σε άλλο σημείο του κειμένου, καταλήγουν 
ως εξής: «αποτέλεσμα της χαμηλής ποιότητας ζωής 
των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι η αύξηση 
της ανάγκης για ζήτηση των υπηρεσιών υγείας και 
κατά συνέπεια η αύξηση του υγειονομικού κόστους 
και η συχνή πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλ-
ψη».13 Παρότι όμως το έχουν περισσότερο ανάγκη, 
τα άτομα αυτά δεν μπορούν εύκολα να κάνουν χρή-
ση αυτών των υπηρεσιών υγείας, λόγω της δυσκο-
λίας πρόσβασης σ’ αυτές. Ακόμη, λόγω της ανεργίας 
στην οποία συχνά είναι παγιδευμένη αυτή η ομάδα 
ατόμων, συχνά δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, 
αλλά ούτε και τις οικονομικές δυνατότητες για την 
προμήθεια της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής 
και του αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού ή των μέσων 
αποκατάστασης. Ευνόητα, λοιπόν, καταλήγουν οι 
ερευνητές, «η χαμηλή ποιότητα ζωής των ατόμων με 
κινητικά προβλήματα αλλά και η δυσχέρεια χρήσης 
των υπηρεσιών υγείας προκαλούν αίσθημα στιγμα-
τισμού και απομόνωσης, με άμεση συνέπεια το άγχος 
και την κατάθλιψη. Συμπερασματικά, τα αποτελέσμα-
τα της παρούσας μελέτης κατέδειξαν ότι τα άτομα με 
κινητικά προβλήματα (σε αναπηρικές καρέκλες) στην 
Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλή ποιότητα ζωής, ενώ 
οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες αλλά και τα 
χαρακτηριστικά της αναπηρίας επηρεάζουν σημαντι-
κά την κατάσταση υγείας αυτών».14

Ειδικότερη και πολύ σημαντική πλευρά της ποι-
ότητας ζωής των ατόμων με κινητικές αναπηρίες 
συνιστά και η (μη) προσβασιμότητα του δομημένου 
χώρου, κάτι που αφορά τα άτομα με βλάβες γενικά. 
Αυτό έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του χώρου ως 
«χώρου για όλους», των κτιρίων, των δρόμων, των 
δημοσίων χώρων, των χώρων εκπαίδευσης, των 
υπηρεσιών υγείας (πρωτίστως), των μέσων μεταφο-
ράς, των χώρων πολιτισμού, αθλητισμού, διασκέδα-
σης, ψυχαγωγίας.

Σημαντικές δυσκολίες στην ζωή των ατόμων με 
αναπηρία, που αντανακλούν συνολικά την ποιότητα 
ζωής τους και την (de facto) διάκριση που υφίστα-
νται σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα της κοινωνίας, 
αναδεικνύονται στο «4ο Δελτίο Στατιστικής Πληρο-
φόρησης: Συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες» όπου, μεταξύ άλλων και στη βάση 
της δευτερογενούς επεξεργασίας της Έρευνας της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2016 (που έχει ως έτος αναφοράς το 
2015), αναφέρονται τα εξής (σσ. 7-8):

• «Μόνο το 5,4% του πληθυσμού των ατόμων 
με σοβαρή αναπηρία έχουν επισκεφτεί κάποιον 
αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο – έστω μια φορά 
τους τελευταίους δώδεκα μήνες, έναντι του 
20,1% των ατόμων χωρίς κανέναν περιορισμό 
δραστηριότητας.

• Ζωντανές παραστάσεις (θεατρικές, μουσικές  
κ. ά.), έχει παρακολουθήσει το 11,5% των ατόμων 
με σοβαρή αναπηρία, και το 40% των ατόμων 
χωρίς κανέναν περιορισμό δραστηριότητας.

• Ιδιαίτερα μικρό, της τάξεως του 7%, είναι το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία 
που έχει παρακολουθήσει ζωντανή αθλητική 
εκδήλωση, όταν στον πληθυσμό χωρίς 
περιορισμούς δραστηριότητας το αντίστοιχο 
ποσοστό ανέρχεται σε 32,1%.

• Παρομοίως, μόνο το 7,7% του πληθυσμού 
με σοβαρή αναπηρία έχουν παρακολουθήσει 
κινηματογράφο (στα άτομα χωρίς αναπηρία το 
ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται στο 40%)».

Στα παραπάνω απεικονίζεται έμμεσα, άλλα με 
σαφήνεια, η πραγματική κατάσταση της ποιότητας 
ζωής της μεγάλης πλειονότητας των ατόμων με 
αναπηρία στην Ελλάδα. Στο «1ο Δελτίο Στατιστικής 
Πληροφόρησης» του Παρατηρητηρίου Θεμάτων 
Αναπηρίας, που έχει σαν θέμα του την φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό στα άτομα με αναπηρίες, 
δημοσιεύεται το εύρημα (σ. 6) ότι «σε όλες τις ομά-
δες ηλικιών ο «κίνδυνος φτώχειας ή αποκλεισμού», 
σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη, είναι μεγαλύτερος 
για τα άτομα με αναπηρία σε σύγκριση με τον πληθυ-
σμό χωρίς κανέναν περιορισμό, και επίσης η εν λόγω 
διαφορά λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις στις ηλι-
κίες έως 54 ετών (της τάξεως των 20 ποσοστιαίων 
μονάδων). Στις ηλικίες από 16 έως 64 ετών, στο φά-

13 Βλ. Λατσού κ. ά.(2014), σ. 597.

14 Ό. π., σ. 597.
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σμα της φτώχειας και του αποκλεισμού βρίσκονται 
οι 6 στους 10 πολίτες με σοβαρή αναπηρία, και οι 
5 στους 10 με μέτριο περιορισμό δραστηριότητας».

λίγεσ εΠίσημανσείσ σχετίκα  
με τίσ κΟίνωνίκεσ δαΠανεσ  
γία την κίνητίκη αναΠηρία  
καί την αναΠηρία γενίκα  
καί την εΠίδΟματίκη  
ΠΟλίτίκη τΟυ κρατΟυσ

Όπως είναι γνωστό,15 οι κοινωνικές μεταβι-
βάσεις οι σχετικές με την αναπηρία χαρα-
κτηρίζονται από μια ορισμένη δυσαναλογία 

μεταξύ των μεταβιβάσεων σε χρήμα και των μετα-
βιβάσεων σε είδος και σε υπηρεσίες, με τις πρώτες 
να αποτελούν τα 9/10 των συνολικών δαπανών, κάτι 
που οδηγεί στην εμπορευματοποίηση των υπηρε-
σιών προς τα άτομα με κοινωνικό περιορισμό-ανα-
πηρία, καθώς και στην εξατομίκευση της λύσης των 
προβλημάτων μέσω της αγοράς. Αυτό είναι ένα βαθύ 
και σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα των κοινωνικών 
δαπανών για την καταπολέμηση της βλάβης και της 
αναπηρίας στην κοινωνία. 

Η μη ανάπτυξη κρατικών κοινωνικών υποδομών 
και υπηρεσιών στα επίπεδα που απαιτούνται σήμερα 
οδηγεί στο να γίνεται λόγος παντού σχεδόν αποκλει-
στικά για τα επιδόματα, τις συντάξεις, γενικά τις με-
ταβιβάσεις σε χρήμα που, αναπόφευκτα, γίνονται και 
το μοναδικό αποκούμπι των ατόμων με προβλήματα 
αναπηρίας, ενώ η κοινωνική αρωγή σε είδος αντι-
κειμενικά τείνει να περιορίζεται - εφόσον οι ανάγκες 
επιδιώκεται να καλύπτονται από την αγορά. Για τα 
άτομα με κινητικά προβλήματα, τα κυριότερα επι-
δόματα που παρέχονται σήμερα (2020) είναι α) το 
επίδομα βαριάς αναπηρίας (αν το ποσοστό αναπη-
ρίας είναι >67%), ύψους 313 ευρώ σήμερα, που δί-
νεται ολόκληρο αν το άτομο δεν διαθέτει άλλα 
εισοδήματα, β) το επίδομα παραπληγικών, ύψους 
771 ευρώ που δίνεται στην περίπτωση που υπάρχει 
παραπληγία και γ) το επίδομα κίνησης, ύψους 165 
ευρώ, που δίνεται σε άτομα με πιστοποιημένο ποσο-
στό αναπηρίας >80%.16

Φυσικά, από κάποια οπτική γωνία (που τείνει να 
είναι κυρίαρχη τις τελευταίες δεκαετίες), μπορεί να 
είναι η αγορά και η εμπορευματοποίηση ένας τρόπος 
επίλυσης των προβλημάτων, αλλά, έστω και αυτό, 
απαιτεί να διατηρηθούν και να αυξηθούν σε ύψος 
οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα για την μεγά-
λη πλειονότητα των ατόμων με αναπηρίες. Ωστόσο, 
ακόμη και οι παροχές αναπηρικών συντάξεων περι-
ορίζονται μέσω των διαδικασιών πιστοποίησης ανα-
πηρίας στα ΚΕΠΑ σε όλο και λιγότερα άτομα και η 
διαφορά σε σχέση με πριν είναι πολύ μεγάλη για να 
καλυφθεί πίσω από τις διαδιδόμενες κατά καιρούς 
απόψεις και «αποκαλύψεις» περί αναπηρικών συντά-
ξεων-«μαϊμού» στο παρελθόν κ.τ.λ. Το ποσοστό των 
συνταξιούχων αναπηρίας του ΙΚΑ το 2008 αποτε-
λούσε το 14% του συνόλου των συνταξιούχων του 
Ταμείου ενώ, δέκα χρόνια μετά, το 2018, το ποσοστό 
αυτό έπεσε κάτω από το 6%, υποδιπλασιάστηκε δη-
λαδή, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ένδειξη 
ότι τα ίδια τα ΑμεΑ μειώθηκαν τόσο πολύ την τελευ-
ταία δεκαετία ή ότι εντάχθηκαν/επανεντάχθηκαν σε 
τόσο μεγάλο βαθμό στην κοινωνική ζωή και εργασία 
(το αντίθετο έγινε, δεδομένης της οικονομικής κρί-
σης). 

Οι κοινωνικές δαπάνες του κράτους τείνουν να 
περιορίζονται και ο περιορισμός αυτός δεν φαίνεται 
να είναι πρόσκαιρος ή αποκλειστικά και μόνον υπό 
την επίδραση των επιπτώσεων της έντονης οικονο-
μικής κρίσης που έπληξε τη χώρα. Είναι χρήσιμο να 
σημειωθεί ότι στην Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλά-
δα το 2013 (η οποία λήφθηκε υπόψη και κατά την 
υπογραφή του 3ου Μνημονίου), δίνεται κατεύθυνση 
για μείωση της συνολικής δαπάνης στα επιδόματα 
και τις συντάξεις αναπηρίας, σε βάθος χρόνου, από 
το 1% στο 0,3% του ΑΕΠ. Και η κατεύθυνση αυτή, 
οπωσδήποτε λήφθηκε υπόψη και κατά την κατάρτι-
ση του ελληνικού προγράμματος «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» 
που εξειδικεύει την εθνική στρατηγική στην υγεία και 
πρόνοια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανα-
φοράς.17 Διαρκής, στις τελευταίες δεκαετίες, τάση 
μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης παρατη-
ρείται επίσης και για την Ειδική Αγωγή των παιδιών 
μέσω των θεραπειών ειδικής αγωγής του ΕΟΠΥΥ, 
κάτι που μειώνει περαιτέρω ένα κρίσιμο κομμάτι των 
κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος που υπάρχουν 
ακόμη.

15 Χαρίσης (2018), σσ. 132-142. Βλ. πάνω σε αυτό και την πολύ χρήσιμη εργασία της Καραγιάννη(2017).

16 Πηγή: ιστοσελίδα amea-care.gr/πλήρης οδηγός 2020: Όλα τα επιδόματα, οι προϋποθέσεις και τα ποσά σε ΑμεΑ.

17 «ΥΓΕΙΑ 2014-2020. Αναπτυξιακή Στρατηγική και στόχοι του Τομέα Υγείας για την περίοδο 2014-2020», Υπουργείο Υγείας, Μάιος 2013.
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ΕΙΕΑΔ / ΜΕλΕτη κΙνητΙκης ΑνΑπηρΙΑς

αντί συμΠερασματων – σκεψείσ 
με βαση την Πραγματευση  
ΠΟυ ΠρΟηγηθηκε

Στο παρόν κείμενο επιχειρήθηκε μια πρώτη προ-
σέγγιση, ουσιαστικά μια ψηλάφηση του θέμα-
τος της κινητικής αναπηρίας και αναπηριών. Οι 

κινητικές βλάβες και αναπηρίες συνιστούν κατηγορία 
που συνδέεται στενά και διαπερνά και άλλες κατη-
γορίας αναπηρίας, αφού τα προβλήματα σωματικής 
κίνησης μπορούν να έχουν πολλές αιτίες. Συνιστά 
επίσης μια πολύ μεγάλη, τη μαζικότερη κατηγορία 
βλάβης και αναπηρίας-αναπηροποίησης στην κοινω-
νία. Αναγκαστικά, αφορά μεγάλο τμήμα κοινωνικών 
δαπανών και μεταβιβάσεων. Ως θεματική, συνδέεται 
επίσης και με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
και τα εργατικά ατυχήματα, δηλαδή, εκτός από την 
κοινωνική πολιτική και πρόνοια, αφορά άμεσα και 
στα ζητήματα της εργατικής και εν γένει της κοινω-
νικής ασφάλισης και ασφαλιστικού συστήματος, κα-
θώς και στις  εργασιακές σχέσεις γενικά. Στην εργα-
σία που προηγήθηκε, επιδιώχθηκε βασικά να τεθούν 
και να αναδειχθούν κάποια θέματα προς περαιτέρω 
διερεύνηση και ανάλυση σχετικά με την κοινωνική 
πολιτική για την αναπηρία γενικά και τις κινητικές 
αναπηρίες ιδιαίτερα.

Ένα πρώτο θέμα που αναδεικνύεται και είναι 
ζωτικό για τον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής, 
αφορά στην ανάγκη διασφάλισης και δημοσιοποίη-
σης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την 
κατάρτισή της. Στον βαθμό που η αναπηρία κατα-
λαμβάνει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας 
(όπως και των άλλων χωρών άλλωστε), επαναλαμ-
βάνεται εδώ η πρόταση για συλλογή καθολικών και 
αξιόπιστων στοιχείων γι’ αυτή μέσω δύο τρόπων: α) 
διά της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού, που γίνεται 
κάθε δέκα χρόνια, β) διά της κατάλληλης επεξεργα-
σίας των στοιχείων των ΚΕΠΑ. Θα μπορούσαν εδώ 
να προστεθούν και οι ad hoc έρευνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
για την κοινωνική υγεία και αναπηρία, τόσο για το 
σύνολο του πληθυσμού των ΑμεΑ, όσο και για το 
τμήμα του σε παραγωγικές ηλικίες, που θα πρέπει να 
είναι συχνότερες και πληρέστερες.

Δεύτερο θέμα που αναδεικνύεται είναι το ύψος 
των κοινωνικών δαπανών και μεταβιβάσεων που κα-
τευθύνονται στην αντιμετώπιση των κινητικών (και 
όχι μόνον) αναπηριών, καθώς και ο τρόπος διοχέτευ-
σής τους στις πάσχουσες ομάδες ανθρώπων (μετα-
βίβαση σε είδος και μεταβίβαση σε χρήμα – καθώς 
και ο ρόλος και η θέση της αγοράς εδώ).

Αναδεικνύεται η ανάγκη συζήτησης σχετικά με 
την βασική αρχή και κριτήριο που διέπει την κοινω-
νική πολιτική σχετικά με την αντιμετώπιση –ανα-
πόφευκτα- και της αναπηρίας, δηλαδή το αν θα 
βασίζεται στην «καθολικότητα» ή, αντίθετα, στην 
«επιλεκτικότητα», προς την οποία τείνει να μετατο-
πίζεται τα τελευταία τριάντα τουλάχιστον χρόνια.18 
Είναι σκόπιμο και αποτελεσματικό-αποδοτικό να 
αντιμετωπίζεται «επιλεκτικά» ειδικά η αναπηρία και 
αναπηροποίηση; Συνοδευτικό με το παραπάνω είναι 
και το ζήτημα της σχέσης «κρατικού» (με την έννοια 
του «καθολικού» και «δημόσιου»-«πανκοινωνικού», 
αν και δεν ταυτίζεται με αυτό) και ιδιωτικού-εμπο-
ρευματικού τομέα, δηλαδή, στην ουσία, το ζήτημα 
της σχέσης κοινωνικού σχεδιασμού και αγοράς στην 
αντιμετώπιση του πλέγματος βλάβη/αναπηρία/ανα-
πηροποίηση. Αυτό το ζήτημα αφορά και στην ειδι-
κή αγωγή και στην αποκατάσταση και στην ένταξη/
επανένταξη στην κοινωνία των ατόμων με κινητικές 
βλάβες/αναπηρίες.

Τέλος, ένα τελευταίο θέμα που, παρότι δεν έγινε 
αντικείμενο ενασχόλησης στην προηγηθείσα μελέτη, 
εν τούτοις είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και πρέπει να επι-
σημανθεί, αφορά την επίδραση της συντελούμενης 
επιδημίας/πανδημίας Covid-19 στην κατάσταση των 
ΑμεΑ στη χώρα και διεθνώς, σε όλες της τις εκφάν-
σεις, από τις εργασιακές πλευρές (βλ. λχ. γενίκευση 
της εργασίας από απόσταση), μέχρι τα ζητήματα στέ-
γης των ΑμεΑ, της βοήθειας στο σπίτι κ. ά. Ένα πολύ 
σημαντικό θέμα αφορά την σωματική κινητικότητα 
των ατόμων με κινητικές αναπηρίες στις σημερινές 
συνθήκες και ιδιαίτερα σε σχέση με τον εγκλεισμό 
(καραντίνα, απαγόρευση μετακινήσεων) και την «κοι-
νωνική απόσταση». Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή και 

18 Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη (Χλέτσος, 2011, σ. 224), «η αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας τέλος της δεκαετίας του ’70 με αρχές 
της δεκαετίας του ’80 είχε ως αποτέλεσμα και την αμφισβήτηση της κοινωνικής πολιτικής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του μετασχηματισμού του 
κράτους πρόνοιας είναι η εγκατάλειψη, ως ένα βαθμό, της καθολικότητας (universalism) της κοινωνικής πολιτικής προς όφελος της επιλεκτι-
κότητας (selectivity)». Αν φαίνεται υπερβολική η σκέψη ότι η εγκατάλειψη της αρχής της καθολικότητας στην κοινωνική πολιτική και προστασία 
μπορεί να αγγίξει και την αναπηρία, εν τούτοις είναι ήδη πραγματικότητα, όπως δείχνει ο υποδιπλασιασμός του ποσοστού των συντάξεων 
αναπηρίας στις συνολικές συντάξεις τα τελευταία χρόνια, καθώς και η πρόταση-οδηγία του ΟΟΣΑ, που αναφέρθηκε παραπάνω στο κείμενο, 
σχετικά με τη μείωση των επιδομάτων και συντάξεων αναπηρίας από το 1% στο 0,3% του ΑΕΠ.
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λειτουργία των κινητικά αναπήρων, αλλά και των 
αναπήρων εν γένει; Τι έχει συμβεί σ’ αυτούς το προ-
ηγούμενο (και θα επαναληφθεί ενδεχομένως και σε 
κάποιο επόμενο) διάστημα; Πώς διασφαλίζεται η 
συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή σε συνθήκες 
έκτακτες μεν, που όμως μπορεί να συνοδεύουν ανά 
διαστήματα τις κοινωνίες μας από δω και πέρα; Αυτά 
είναι κάποια από τα ερωτήματα που επιχειρείται να 
αναδειχθούν με την παρούσα εργασία.
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