
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοςχϊτο, 12 Μαρτύου 2020 
Αρ. Πρωτ: 10948 

Προσ: Εθνικό Ομοςπονδύα Κινητικϊ Αναπόρων 
(Ε.Ο.Κ.Α.)  

 

Προτάςεισ 
του Πανελλαδικού Συνδϋςμου Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων 

για την αναγκαιότητα καθιϋρωςησ του θεςμού «Προςωπικού Βοηθού» των Ατόμων με 
Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα ϊνω του 67%,  

για την κϊλυψη προβλημϊτων αυτοεξυπηρϋτηςησ και νοςηλευτικόσ φροντύδασ. 
 
 
 
Αγαπητού Συνϊδελφοι,  
 
Σε απϊντηςη ςτο υπ’ αριθμόν 9418/9-3-2020 ϋγγραφό ςασ, ςασ καταθϋτουμε τισ προτϊςεισ 
του Συνδϋςμου μασ, για το θϋμα του «Προςωπικού Βοηθού».  
 
Κατ’ αρχόν ωσ οριςμό του «προςωπικού βοηθού», θεωρούμε το «άτομο που έχει την 
κατάρτιςη και εξειδίκευςη για την αντιμετώπιςη των επιμέρουσ προβλημάτων – 
θεμάτων, που επιφέρει η Κινητική Αναπηρία καθώσ και τη φροντίδα των Ατόμων με 
Βαριά Κινητική Αναπηρία».  
  
Όπωσ όλοι γνωρύζουμε, τα Άτομα με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα, λόγω των νευροςκελετικών 
τουσ προβλημϊτων και των προβλημϊτων του Νωτιαύου Μυελού, που παρϊγονται από την 
Παρϊ – Τετραπληγύα (παρϊλυςη κϊτω ϊκρων και παρϊλυςη ϊνω & κϊτω ϊκρων) καθώσ και 
των ορθοκυςτικών διαταραχών, έχουν ανάγκη «ςυνεχούσ βοήθειασ εταίρου προςώπου, 
επί 24ωρο».  
 
Αυτό ςημαύνει ότι οι «Προςωπικού Βοηθού», απαιτείται να ϋχουν εξειδικευμένεσ γνώςεισ 
και δεξιότητεσ για την αντιμετώπιςη των κινητικών τουσ αναγκών (π.χ. μεταφορά από το 
κρεβάτι ςτο αμαξίδιο και το αντίςτροφο, μεταφορά από το αμαξίδιο ςτο αυτοκίνητο και το 
αντίςτροφο, ένδυςη, μπάνιο, wc, κ.τλ.) καθώσ και γνώςεισ νοςηλευτικήσ φροντίδασ, για 
την αντιμετώπιςη των ςυχνότατων κατακλύςεων ό ουρολογικών προβλημϊτων, 
(διαλεύποντεσ καθετηριαςμού, μόνιμοι καθετόρεσ, κ.τ.λ.) καθώσ και η πραγματοπούηςη 
ενϋςεων, για φαρμακευτικό αγωγό.  
 
Για τη ςωςτότερη κατϊρτιςη τουσ, οι «Προςωπικού Βοηθού», θα πρέπει να αποκτήςουν 
τουλάχιςτον 3μηνη εκπαίδευςη και εκπαίδευςη ενόσ μηνόσ εάν είναι ήδη νοςηλευτέσ, 
προκειμϋνου να ανταποκριθούν ςτισ αναφερόμενεσ καθημερινϋσ ανϊγκεσ – δρϊςεισ, για τη 
φροντύδα ενόσ Παρα – Τετραπληγικού.  
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Η εκπαύδευςη τουσ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ςε Κέντρο Αποκατάςταςησ, όπωσ 
γύνεται και για τουσ Φυςιοθεραπευτϋσ των Τ.Ε.Ι., για ϋνα μόνα, ώςτε να μην γύνονται – παρϊ 
το ενδιαφϋρον – λανθαςμϋνεσ δρϊςεισ.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι αυτού «Προςωπικού Βοηθού», θα πρϋπει να επιλϋγονται από τουσ ύδιουσ 
τουσ Παρα – Τετραπληγικούσ, και να αςφαλύζονται εύτε από την Πρόνοια (όπωσ οι 
εργαζόμενοι μϋςω του «Βοόθεια ςτο Σπύτι»), εύτε από τουσ Κινητικϊ Αναπόρουσ, αλλϊ να 
ειςπρϊττουν το μιςθό τουσ, μόνο με την υπογραφό του Παρα – Τετραπληγικού, ϋτςι ώςτε να 
υπϊρχει ϋλεγχοσ και ενδιαφϋρον ςτα καθόκοντϊ τουσ (όπωσ καθαριςμόσ ςπιτιού, μαγεύρεμα, 
ψώνια, κ.τλ.).  
 
Οι «Προςωπικού Βοηθού», των Παρα – Τετραπληγικών, μπορεύ να εύναι και από το οικεύο 
περιβϊλλον τουσ (π.χ. μητϋρα, ςύζυγοσ, αδελφό, κ.τλ.) που βεβαύωσ θα εξαςφαλύζεται η 
αςφϊλιςό τουσ, και η καταβολό του αντύςτοιχου μιςθού τουσ, αφού υπϊρχει η ςχετικό 
υπογραφό  του Παρα – Τετραπληγικού (ςυζύγου, αδελφού, παιδιού, κ.τλ.). Με τον τρόπο 
αυτό θα εξαςφαλιςθεύ μια ςύνταξη για τα γερϊματϊ τουσ.  
 
Σχετικό πρόγραμμα ϋχει η Κύπροσ, από τριαντακονταετύα και θα εύναι χρόςιμο να ζητηθούν 
και οι δικϋσ τουσ εμπειρύεσ, και το πρόγραμμϊ τουσ, το οπούο εύναι αντιγραφό από το 
αντύςτοιχο πρόγραμμα τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ.  
 
 
Αγαπητού Συνϊδελφοι,  
 
Ελπύζουμε, με τισ καταγεγραμμϋνεσ προτϊςεισ μασ, να ςυμβϊλλαμε ουςιαςτικϊ ςτην 
προςπϊθεια τησ Ομοςπονδύασ για τη θεςμοθϋτηςη του «Προςωπικού Βοηθού», που θα 
αποτελϋςει ϋνα μεγϊλο ευεργϋτημα για τουσ ςυναδϋλφουσ μασ με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα, 
για την καλύτερη ϋνταξό τουσ ςτο Κοινωνικό Σύνολο και την καλύτερη ποιότητα τησ ζωόσ 
τουσ.  
 
Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ, για οποιαδόποτε περαιτϋρω ςυμβολό ςτο θϋμα αυτό.  
 

 

Με εκτύμηςη για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδροσ 
Γρηγόρησ Μούςιοσ 

 


