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Νόμος 3402/05
• Άρθρο 24: Η Αυτοτέλεια της Νόσου

• Οι Διαδικασίες Αναγνώρισης και Υπαγωγής στο Καθεστώς της 
Νόσου Καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που Εκδίδεται 
με Πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 



• Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, μπορούν να Ρυθμίζονται Επί 
Μέρους Ειδικά Θέματα Αντιμετώπισης των Συνεπειών της Νόσου 
και Διευκόλυνσης των Πασχόντων.

• Ερευνητικά Προγράμματα, Με Τη Συμμετοχή Του Ελληνικού 
Δημοσίου, Της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και Άλλων Διεθνών 
Οργανισμών και Φορέων.



Νόμος 3232/04
• Άρθρο 5: Το Εξωιδρυματικό Επίδομα Δικαιούνται Όσοι 

«Πάσχουν Από ΣΚΠ που Επιφέρει Τετραπληγία Παραπληγία 
με Ποσοστό Αναπηρίας 67% και Άνω».



Προτάσεις για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης

• Θα πρέπει να υπάρξει επίσημη γνωμοδότηση για την πάθηση 
και την απρόβλεπτη εξέλιξη της.

• Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμπεριληφθεί η Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας στον πίνακα επέκτασης παθήσεων πέρα των σαράντα 
τριών παθήσεων αναπηρίας ώστε η διάρκεια αναπηρίας των 
ασφαλισμένων να καθορίζεται επ ' αόριστον.



Αναπηρία επιχειρηματική και 
επαγγελματική δραστηριότητα
• Πολλοί απασχολούνται σε κάτι κατώτερο των δυνατοτήτων 

τους
• Το κράτος δυσκολεύει: επικρατεί χαρτοπόλεμος-

γραφειοκρατία
• Γενικά τα ΑμΕΑ εμποδίζονται όχι μόνο από την αναπηρία τους 

αλλά και από τον ανταγωνισμό
• Η Ελλάδα είναι 1η σε χαμηλούς μισθούς, κακή ποιότητα & 

οργάνωση, χαμηλή δημιουργικότητα, παραγωγή.



• Από τα 80’s αναβαθμίζονται πολλά...Υπάρχει 
όμως και προχειρότητα. 

• Η μεταρρύθμιση του 81 της Ε.Ε. βρίσκει την 
Ελλάδα απροετοίμαστη και κατ’εξαίρεση 
γίνεται δεκτή η συμμετοχή των κρατικών 
φορέων

• Παρ’όλα αυτά τα ΑμΕΑ παραγκωνίζονται 
ακόμα αφού το κόστος λειτουργίας μιας 
επιχείρησης διαχειριζόμενης από αυτούς, 
παραμένει υψηλό



Προτάσεις για την αντιμετώπιση 
των προαναφερθέντων

• Τέλος στην εύκολη λύση των ασύλων και ιδρυμάτων
• Τέλος στην προνομιακή μεταχείριση ορισμένων επαγγελμάτων
• Δεν θα πρέπει να αδειοδοτούνται φορείς-επιχειρήσεις αν δεν είναι 

απολύτως προσβάσιμες.
• Όχι «ίσες ευκαιρίες» αλλά ίση μεταχείριση



Τηλεργασία
• Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με αναπηρίες ικανοί για κάθε 

εργασία
• Μπορούν όμως να εργαστούν μέσω υπολογιστή από το σπίτι 

κυρίως
• Τηλεκπαίδευση, τηλεπικοινωνίες, τηλεμάρκετινγκ, 

τηλεοργάνωση



• Τεχνολογία υπάρχει, χρειάζεται μόνο λογική 
για την αξιοποίησή της για να κάνει τη ζωή 
όλων μας πιο εύκολη

• Χρειάζεται απλά η προσαρμογή της στα μέτρα 
των ανθρώπων με δυσκολίες

• Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αναπηρία 
υπάρχει δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θα έχουν 
πάντα το πρόβλημά τους...ωστόσο πέραν 
τούτου εξαρτάται από κοινωνικές,οικονομικές 
και πολιτικές συνθήκες και αυτές μπορούν να 
αποτελέσουν σοβαρό πλήγμα



• Τα ΑμΕΑ  γίνοται υποτελής και ετεροδιαχειριζόμενα ενώ με την 
τηλεργασία πιο αυτοτελή και αυτάρκη



Ερώτηση 1048/9-11-2016

• 1. Προτίθενται να συμπεριλάβουν τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
στον πίνακα επέκτασης των παθήσεων για τις οποίες η 
διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ 
αόριστον;

• 2. Θα μεριμνήσουν ώστε το ποσοστό αναπηρίας που 
προβλέπει ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας για τη 
ΣΚΠ να ανέρχεται στο 67% και να μην εξαρτάται αποκλειστικά 
και μόνο από την κλινική εικόνα του ατόμου κατά την ημέρα 
και ώρα της εξέτασης από την επιτροπή;



• 3. Προτίθενται να θεσπίσουν επίδομα ΣΚΠ, ώστε να επιστρέφεται 
στους ασθενείς μέρος των εξόδων που κάνουν προκειμένου να 
προσαρμόσουν τη ζωή τους στις ανάγκες της πάθησης;

• 4. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να ενταχθούν 
και τα ΑμΣΚΠ στις ευεργετικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΑμεΑ σε θέσεις μονίμων, αορίστου χρόνου, αλλά 
και συμβασιούχων στο Δημόσιο;



…και η απάντηση
• Ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη κριθεί από την Επιτροπή και 

έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από 5.0 στην κλίμακα 
EDSS, δεν χρήζουν επανεκτίμησης εφόσον:

• Η μορφή της νόσου είναι πρωτογενώς ή δευτερογενώς 
προϊούσα

• Η μορφή της νόσου είναι διαλείπουσα και η κλινική εκτίμηση 
έχει γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την αποδρομή 
της ώσης



Ελληνική Εταιρία για 
τη Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας

Ευχαριστώ
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