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Κύριε Πρόεδρε 
 

Προςφϊτωσ, κληθόκαμε να παρουςιϊςουμε τισ θϋςεισ μασ για τον υπό διαμόρφωςη θεςμό 
του Προςωπικού Βοηθού, ςτην επιτροπό που δημιουργόθηκε ςτο υπουργεύο Εργαςύασ, με 
επικεφαλόσ τον Γενικό Γραμματϋα, κ. Γεώργιο Σταμϊτη.  

 
Όπωσ ςασ ϋχουμε ενημερώςει, με το υπ΄αριθμ. 10973/11-06-20 ϋγγραφό μασ, ςτο οπούο 

παρουςιϊζαμε τη θϋςη μασ για το θϋμα, όπωσ μασ εύχε ζητηθεύ από τον κ. Σταμϊτη, εμεύσ που 
εκπροςωπούμε Παρα-τετραπληγικούσ, 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 ο Προςωπικόσ  Βοηθόσ ςε αρκετέσ περιπτώςεισ, 
αναλαμβάνει ςυχνά και το ρόλο «οικονόμου» του ςπιτιού, επιφορτιζόμενοσ  με όλεσ 
τισ εργαςίεσ του νοικοκυριού.  

 
Όπωσ όλοι εμείσ γνωρίζουμε, τα Άτομα με Βαριά Κινητική Αναπηρία, λόγω των 

νευροςκελετικών τουσ προβλημάτων και των προβλημάτων του Νωτιαίου Μυελού, 
που παράγονται από την Παρά – Τετραπληγία (παράλυςη κάτω άκρων και παράλυςη 
άνω & κάτω άκρων) καθώσ και των ορθοκυςτικών διαταραχών, έχουν ανάγκη 
«ςυνεχούσ βοήθειασ Προςωπικού Βοηθού, επί 24ώρου βάςεωσ», ο οποίοσ θα είναι 
δική τουσ επιλογή για πλείςτουσ λόγουσ. 

 
Μϋχρι ςόμερα λοιπόν, εύτε υπϊρχει οικογϋνεια, εύτε όχι, αυτόσ ο «Προςωπικόσ Βοηθόσ», 

όπωσ ορύςτηκε παραπϊνω, ςυμβϊλει ουςιαςτικϊ ςτην Ανεξϊρτητη Διαβύωςη των Ατόμων με 
βαριϊ κινητικό αναπηρύα.  Και το ρόλο αυτό αναλαμβϊνουν  διαχρονικϊ, εύτε πρόςωπα του 
οικογενειακού περιβϊλλοντοσ (ςύζυγοι, γονεύσ, αδϋλφια, οι οπούοι ςυμβϊλλουν ουςιαςτικϊ 
ςτην ψυχικό ανϊταςη ειδικϊ τα πρώτα χρόνια που το ϊτομο αποκτϊ την αναπηρύα), εύτε μη 
ςυγγενεύσ, εργαζόμενοι.  
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Στη ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ του Υπουργεύου Εργαςύασ ςτην οπούα παραβρεθόκαμε, 

διαπιςτώςαμε από τα λεγόμενα του κ. Γ.Γ. κ. Σταμϊτη, αλλϊ και μελών τησ επιτροπόσ, ότι με 
τον όρο «Προςωπικόσ Βοηθόσ» ορύζεται ϋνασ ϊνθρωποσ  που βρύςκεται δύπλα ςτον ΑμεΑ, για 
λύγεσ ώρεσ, χωρύσ καν να εξυπηρετεύ ουςιαςτικϋσ ανϊγκεσ (υγιεινό, κενώςεισ, προετοιμαςύα 
γευμϊτων κ.λπ.), ϋνασ ϊνθρωποσ που δεν θα εύναι αναγκαςτικϊ εκπαιδευμϋνοσ, που δεν 
μπορεύ να εύναι ςυγγενόσ, που θα μπορεύ να εύναι διαφορετικόσ κϊθε φορϊ και θα λειτουργεύ 
για οριςμϋνεσ ώρεσ (ϊγνωςτο πόςεσ ώρεσ) ουςιαςτικϊ ςαν ςυνοδόσ με περιοριςμϋνεσ 
ευθύνεσ.  

 
Όπωσ είναι εύκολα αντιληπτό, αυτόσ δεν είναι και δεν μπορεί να ονομάζεται 

«Προςωπικόσ Βοηθόσ». Αυτόσ δεν είναι και δεν μπορεί να είναι, ο άνθρωποσ που θα 
ςυμβάλλει ςτην πραγματικά ανεξάρτητη διαβίωςη του βαριά κινητικά αναπήρου.  

 
Κύριε Πρόεδρε 
 
Σασ καλούμε, ωσ ανώτατο ςυνδικαλιςτικό εκπρόςωπο των βαριϊ κινητικϊ αναπόρων και 

των ΑμεΑ γενικότερα, να πϊρετε θϋςη, ςτην επιχειρούμενη «βάφτιςη» ενόσ τυχαύου 
ςυνοδού ολύγων ωρών, ςε «Προςωπικό Βοηθό»!!! Χωρύσ να εύμαςτε αντύθετοι ςτην ύπαρξη 
ενόσ ςυνοδού, όπου απαιτεύται, εύμαςτε κϊθετα αντύθετοι ςτο να ονομαςτεύ «Προςωπικόσ 
Βοηθόσ», γιατύ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Μπορεύ να θεςμοθετηθεύ, με ϊλλη ονομαςύα π.χ. «ςυνοδόσ» και να 
ςυζητόςουμε περύ αυτού.  

 
Επύςησ εύμαςτε κϊθετα αντύθετοι και ςτισ δύο περιπτώςεισ, εύτε μιλϊμε για Προςωπικό 

Βοηθό, εύτε μιλϊμε για ςυνοδό, να αποκλειςτούν οι ςυγγενεύσ, οι οπούοι ϋχουν ςτηρύξει 
διαχρονικϊ πολλούσ Παρα-τετραπληγικούσ.  

 
Κατόπιν των προαναφερόμενων, αναμϋνουμε τον οριςμό τησ θϋςησ ςασ και τισ ενϋργειϋσ 

ςασ. 
 
 
 

Μετϊ Τιμόσ, 
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδροσ 
Μούςιοσ Γρηγόρησ 

 
 
 
 
 


