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Θέμα: Προτάςεισ του Πανελλαδικού Συνδέςμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων για 
το Θεςμό του «Προςωπικού Βοηθού».  
 
Κύριε Γενικϋ,  
 

Σε απϊντηςη του υπ’ αριθμ. 341/04-06-2020, εγγρϊφου ςασ, με θϋμα: «Αποςτολή προτάςεων με 
θέμα τον Προςωπικό Βοηθό, για τα Άτομα με Αναπηρία», ςασ αποςτϋλλουμε τισ προτϊςεισ – 
θϋςεισ μασ.  
 

Κατ’ αρχόν ωσ οριςμό του «προςωπικού βοηθού», θεωρούμε το «άτομο που έχει τη δυνατότητα 
τησ γενικήσ φροντίδασ ανθρώπων με Βαριά Κινητική Αναπηρία, και όπου απαιτείται την 
εξειδικευμένη νοςηλευτική κατάρτιςη για την αντιμετώπιςη των επιμέρουσ προβλημάτων – 
θεμάτων υγείασ, που επιφέρει η Κινητική Αναπηρία». Παράλληλα οι «προςωπικοί βοηθοί» 
αναλαμβάνουν ςυχνά και το ρόλο «οικονόμου» του ςπιτιού, επιφορτιζόμενοι με όλεσ τισ 
εργαςίεσ του νοικοκυριού. 
 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.).  
Οι όδη εργαζόμενοι ωσ προςωπικού βοηθού ϋχουν αποκτόςει ςτην πρϊξη τισ γνώςεισ και τισ 
δεξιότητεσ που απαιτούνται.  
Όςοι όμωσ θα αςχοληθούν για πρώτη φορϊ με τη φροντύδα ενόσ Παρα-Τετραπληγικού, θα πρϋπει να 
ϋχουν τη δυνατότητα  να αποκτήςουν 3μηνη εκπαίδευςη ό εκπαίδευςη ενόσ μηνόσ εάν είναι 
ήδη νοςηλευτέσ, προκειμϋνου να ανταποκριθούν ςτισ προαναφερόμενεσ καθημερινϋσ ανϊγκεσ – 
δρϊςεισ, για τη φροντύδα ενόσ Παρα – Τετραπληγικού.  
Η εκπαύδευςη τουσ, μπορεί να πραγματοποιηθεί ςτο Εθνικό Κέντρο Αποκατάςταςησ, αλλϊ και 
ςτα Νοςοκομεύα ΚΑΤ και Βούλασ, που διαθϋτουν τμόματα αποκατϊςταςησ. 
 

Το Άτομο με Αναπηρύα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα επιλογήσ του προςωπικού βοηθού.  
Αυτό ςημαύνει ότι οι «Προςωπικού Βοηθού», των Παρα – Τετραπληγικών, μπορεί να είναι ΚΑΙ από το 
οικείο περιβάλλον τουσ (π.χ. μητϋρα, ςύζυγοσ, αδελφό, κ.τλ.).  
 

Όπωσ όλοι αντιλαμβανόμαςτε, το ςοκ τησ ξαφνικόσ αλλαγόσ κατϊςταςησ ςε ϋνα ϊτομο που αποκτϊ 
κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ του, Κινητικό Αναπηρύα (Παρα-Τετραπληγύα) εντελώσ ξαφνικϊ, εύναι 
τερϊςτιο. Λόγω αυτόσ τησ ιδιαιτερότητασ, πιςτεύουμε ότι ϋνα ϊτομο προερχόμενο από το ςτενό 
οικογενειακό κύκλο, ςτη φϊςη αυτό, εύναι ο καταλληλότεροσ «προςωπικόσ βοηθόσ», αφού θα μπορεύ 
να ςτηρύξει και ψυχολογικϊ το ϊτομο, προκειμϋνου να ςυνειδητοποιόςει και ςτη ςυνϋχεια να 
αποδεχθεύ τη «νϋα κατϊςταςη».  
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Υπϊρχουν πολλϋσ περιπτώςεισ όπου η εύρεςη «Προςωπικού Βοηθού», ςτην αρχό τησ απόκτηςησ τησ 
αναπηρύασ, εύναι δύςκολη, όπωσ π.χ. όταν το Άτομο με Αναπηρύα βρύςκεται ςτην επαρχύα. Εκεύ 
λειτουργεύ ο Θεςμόσ του «Οικογενειακού Ιςτού», που εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνοσ με την Ελληνικό 
Κουλτούρα. 
Στο ςημεύο αυτό, θα θϋλαμε να αναφϋρουμε ϋνα πρόςφατο παρϊδειγμα. Κατϊ τη διϊρκεια τησ 
πανδημύασ του COVID-19, ςε πολλϋσ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ, υπόρξαν δεκϊδεσ θύματα που διαβιούςαν 
ςε ούκουσ ευγηρύασ, ενώ ςτη χώρα μασ δεν υπόρξε ούτε ϋνα θύμα ςε τϋτοια δομό, λόγω του γεγονότοσ 
ότι ακόμα ιςχύει ο θεςμόσ τησ οικογϋνειασ.  
 
 Για τουσ παραπάνω λόγουσ προτείνουμε το Άτομο με Αναπηρία να μπορεί να επιλέξει 

«Προςωπικό Βοηθό» ΚΑΙ από το οικείο περιβάλλον του.  
 

 Επίςησ, ςημειώνουμε ότι το Άτομο με Αναπηρία, μπορεί να επιλέξει ςτην πορεία τησ 
ζωήσ του, ελεύθερα, οποιοδήποτε άτομο ωσ «Προςωπικό Βοηθό».  

  
Ανεξαρτότωσ από πού προϋρχεται ο «Προςωπικόσ Βοηθόσ», θα πρϋπει να αςφαλύζεται εύτε από την 
Πρόνοια (όπωσ οι εργαζόμενοι μϋςω του «Βοόθεια ςτο Σπύτι»), εύτε από τουσ Κινητικϊ Αναπόρουσ, 
αλλϊ θα ειςπρϊττουν το μιςθό τουσ, μόνο με την υπογραφό του Παρα – Τετραπληγικού, ϋτςι ώςτε να 
υπϊρχει ϋλεγχοσ και να εξαςφαλύζεται η ανταπόκριςό τουσ ςτο ςύνολο των καθηκόντων τουσ,  
(φροντύδα βαριϊ κινητικϊ ανϊπηρου αλλϊ και καθαριςμόσ ςπιτιού, μαγεύρεμα, ψώνια, κ.τλ.).  
 
Με δεδομένο ότι η απαςχόληςη ενόσ προςωπικού βοηθού, απαιτεί παρουςία και δράςη επί 
24ώρου βάςεωσ, θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και παράλληλα θα μπορούςε να είναι ένα κίνητρο, 
η ςυνταξιοδότηςή του μετά από ςυνεχή απαςχόληςη 20 ετών.  
 
Ωςτόςο υπϊρχουν πϊρα πολλού οικεύοι (ςύζυγοι, γονεύσ, αδϋλφια) που υπηρετούν το βαριϊ κινητικϊ 
ανϊπηρο μϋλοσ τησ οικογϋνειασ για πολλϊ χρόνια, χωρύσ μιςθό και χωρύσ καμύα αςφαλιςτικό κϊλυψη 
και χωρύσ καμύα παρϊλληλη επαγγελματικό απαςχόληςη που θα μπορούςε να τουσ εξαςφαλύςει την 
παροχό ςύνταξησ.  
Αυτού οι ϊνθρωποι, που ςυχνϊ βρύςκονται ςε προχωρημϋνη ηλικύα, θα βρεθούν κυριολεκτικϊ ςτον 
αϋρα, ςε περύπτωςη που αποβιώςει το ανϊπηρο ϊτομο τησ οικογϋνειασ που φρόντιζαν. Π.χ. ο/η 
ςύζυγοσ που αφιϋρωςε τη ζωό του ςτη φροντύδα του ανϊπηρου ςυζύγου, θα πϊρει το 70% τησ 
ςύνταξησ του/τησ αποβιώςαντοσ/ςασ.  
Με δεδομϋνο δε ότι οι περιςςότερεσ αναπηρικϋσ ςυντϊξεισ δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ, θα πϊρει 350 
ευρώ. Όπωσ αντιλαμβϊνεςτε θα του εύναι αδύνατον να επιβιώςει.  
Ζητϊμε λοιπόν, να θεςμοθετηθεύ ότι ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ο/η φροντιςτόσ του αποβιώςαντοσ 
αναπόρου, εφόςον εύναι μϋλοσ τησ οικογϋνειασ, θα δικαιούται το ςυνολικό ποςό (100%) τησ ςύνταξόσ 
του. 
 
Κύριε Γενικϋ,  
 
Οι προτϊςεισ μασ διατυπώθηκαν ϋχοντασ ωσ γνώμονα, την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των Ατόμων με 
Παρα-Τετραπληγύα, που χρειϊζονται «Προςωπικό Βοηθό».  
 
Ελπύζουμε ςτην υιοθϋτηςη των προτϊςεών μασ, ςτο ςύνολό τουσ, και εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ για 
οποιαδόποτε περαιτϋρω διευκρύνιςη.  
 
 

Μετϊ Τιμόσ, 
Για το Δ.Σ.  

Ο Πρόεδροσ 
Γρηγόρησ Μούςιοσ 


