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Κύριε Πρόεδρε,  Κυρίες και Κύριοι 

Είναι γνωστή η πλήρης, σχεδόν, αδιαφορία της Ελληνικής Πολιτείας, να ενσκύψει, να 

πληροφορηθεί και επιτέλους να ασχοληθεί με το πρόβλημα των ατόμων με Διαταραχές του 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στις 

υγειονομικές επιτροπές, όπου υποχρεωτικά προσφεύγουν, είτε για ποσοστό αναπηρίας, είτε για τα 

πενιχρά  προνοιακά επιδόματα. 

Σε επίρρωση αυτού, είναι δυνατόν να αναφερθούν, πλείστες όσες ενέργειες ή ίσως και 

εσκεμμένες παραλείψεις της Ελληνικής Πολιτείας, σκοπός της  παρούσας  όμως,  είναι  να 
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επισημανθεί  το γεγονός, ότι στις διατάξεις του  Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ),  

δεν συμπεριλαμβάνεται , καμία αναφορά στον αυτισμό για στα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού 

Φάσματος, ούτε φυσικά σε κάποια τροποποιητική ερμηνευτική εγκύκλιο, αν και με τον Ν.2646/1998 

«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας » (ΦΕΚ 236 Α 20/10/1998), εμφανίσθηκε  

για πρώτη φορά ο αυτισμός,  στην Ελληνική Νομοθεσία.  

Ο αυτισμός είναι ένα ευρύ φάσμα διάχυτων και δυσεξήγητων αναπτυξιακών διαταραχών, που, 

σύμφωνα με  διεθνείς επίσημες επιδημιολογικές έρευνες και αναφορές, εμφανίζεται σε συχνότητα 

τουλάχιστον 1:120  γεννήσεις και βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. 

Τα αίτια που προκαλούν αυτές τις διαταραχές δεν είναι ακόμη γνωστά, ωστόσο η ποικιλία 

κλινικών εκδηλώσεων που παρουσιάζουν τα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, 

συμφωνούν ότι πρόκειται για νευροψυχιατρικές διαταραχές, που προκαλούνται από δυσλειτουργίες 

του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Οι δυσλειτουργίες αυτές καθιστούν δύσκολο, για τα  άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού 

Φάσματος, να κατανοήσουν, άλλα σε  μικρό και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό, τον κόσμο μέσα στον 

οποίο ζουν.  

Τα περισσότερα  άτομα με  Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, αδυνατούν να σκεφτούν, 

με τον τρόπο που εμείς οι λοιποί θεωρούμε λογικό και γι’ αυτό είναι δύσκολο ή αδύνατο να 

δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις, να αναπτύξουν ευαισθησίες και συναισθηματικές αντιδράσεις, 

κατανοητές από τους συνανθρώπους τους, καθώς και να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την ίδια τη ζωή τους. 

Στην μελέτη επίσης που έγινε στο πρόσφατο παρελθόν για την κάρτα αναπηρίας, ο αυτισμός,  

είχε ενταχθεί  στις μη αναστρέψιμες σοβαρές και βαριές αναπηρίες, σύμφωνα δε  με την διεθνή 

ταξινόμηση του βαθμού αναπηρίας, υπαγόταν στην κατηγορία 3 ή 4 και ως εκ τούτου,  τα άτομα με  

Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος,  θα  δικαιούνταν   ισόβια κάρτα. 

Δεν επιτρέπεται, στον υπό αναθεώρηση Κανονισμό,  να επαναληφθεί και πάλι, η σοβαρή 

παράλειψη που υπήρξε το 2008, όταν εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία 

καθορίστηκαν τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ για τα έτη 2007-2011 (ΦΕΚ 931Β/21/5/2008), 

χωρίς ρητή αναφορά στα άτομα με  Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, παρά τις έγραφες 

παρεμβάσεις μας, τόσο προς την ΕΣΑμεΑ, όσο και προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να  συνεχίζεται η ταλαιπωρία των γονέων τους στις Υγειονομικές 

Επιτροπές.  

 Μετά την έκδοση του Νόμου Ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας », κυρίως όμως του 2716/1999 για την Ψυχική Υγεία, οι Διαταραχές Αυτιστικού Τύπου,  

αναφέρονται πλέον ρητά σε όλα τα Π.Δ., Ν.Δ., Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που 

εκδίδονται. 
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 Αποτελεί αδήριτο ανάγκη, επικειμένης της ριζικής αναθεώρησης του Κανονισμού Εκτίμησης 

Βαθμού Αναπηρίας,  να συμπεριληφθεί σε αυτόν,  ρητή αναφορά και πρόβλεψη ποσοστού 

αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, για όλα τα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού 

Φάσματος ( ΔΑΦ). 

 Τα ,μέλη του Φορέα μας, καθώς και οι σύλλογοι ατόμων με Διαταραχές του Αυτιστικού 

Φάσματος, έχουν την απαίτηση πλέον, ο αυτισμός να αναφέρεται  πλέον σε όλα τα επίσημα θεσμικά 

κείμενα και έγγραφα, ως  ιδιαίτερη και μάλιστα σοβαρότατη αναπηρία και να διαχωρίζεται διά παντός, 

από οποιεσδήποτε άλλες, με τις οποίες συγχέεται πολλές φορές (πχ  νοητική υστέρηση), έστω και εάν  

συχνά  συνυπάρχουν  στον  πάσχοντα. 

Με τον νέο νόμο για τα εργασιακά, ανατίθεται  στην Ε.Σ.Α.με Α. ο κύριος ρόλος,  για την 

εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας. 

Στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων της, θεωρούμε υποχρέωση του Τριτοβάθμιου 

Συνδικαλιστικού Φορέα μας, να απαιτήσει και αυτός με την σειρά του, αφ΄ ενός μεν να υπάρξει 

σαφής αναφορά του νέου Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας, στον αυτισμό,  αφ΄ ετέρου δε  

να  τονίσει,  ότι οι Α΄ βάθμιες Υγειονομικές και λοιπές Επιτροπές, σε περιπτώσεις ατόμων με 

Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ),  δεν  επιτρέπεται να  γνωματεύουν  ποσοστό  

αναπηρίας  κάτω  του  67%. 

 Είμεθα στην διάθεσή σας και θα επιθυμούσαμε, οποτεδήποτε αρχίσουν οι εργασίες 

αναθεώρησης του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας,  να συμμετάσχουμε σε αυτές, 

υποστηριζόμενοι φυσικά και από επιστήμονες, με ειδίκευση στον αυτισμό, οι οποίοι τιμούν τον Φορέα 

μας, ως αρωγά μέλη, φίλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες μας, στην Στέγη Αυτιστικών Ατόμων ¨ΕΛΕΝΗ 

ΓΥΡΑ¨, στην Ζίτσα  Ιωαννίνων και στο Κέντρο Ημέρας ¨ΣΕΙΡΙΟΣ¨, στον Γέρακα Αττικής. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση  

 

Ο Πρόεδρος  

της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 

Ηλίας  Παρίσης 

 


