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Εκτός εκπαίδευσης και εργασίας τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση 
Θεµατική ενότητα: Τύπος 

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 
Του ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΟΡ∆ΙΛΗ 

 
Στοιχεία των απογραφών προσδιορίζουν κατά προσέγγιση τον αριθµό των ατόµων µε νοητική 
καθυστέρηση (ν.κ.) στη χώρα µας σε περίπου 150.000. Ενδεχοµένως είναι ακόµα υψηλότερος, 
σύµφωνα µε τις ενώσεις γονέων και κηδεµόνων. Βέβαιο, όπως και να 'χει, είναι ότι αποτελούν έναν 
ολόκληρο κόσµο µέσα στον κόσµο µας. Κόσµο στη συντριπτική του πλειονότητα αόρατο, όπως η 
έκθεση µε θέµα «∆ικαιώµατα των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση: Η πρόσβαση σε Εκπαίδευση και 
Εργασία» της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), που χθες 
δηµοσιοποιήθηκε, σαφώς καταδεικνύει.  

 
* Κατ' αρχάς, σε επίπεδο νοµοθετικό πάµε καλά! Η Ελλάδα έχει επικυρώσει και υπογράψει τις 
κυριότερες διεθνείς συµβάσεις που αφορούν την πρόσβαση σε εκπαίδευση και εργασία για τα άτοµα 
µε ν.κ. Εκκρεµεί ακόµα η επικύρωση του αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και 
κάποια άλλα... ψιλά. Η σχετική νοµοθεσία όµως που εναρµονίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την 
προώθηση της ίσης µεταχείρισης µε την τρέχουσα ελληνική πραγµατικότητα δεν έχει ακόµα 
εφαρµοστεί... 

* Παρά το σηµαντικό αριθµό ατόµων µε ν.κ., ενοποιηµένη δοµή για τη διάγνωση (πρώτο 
απαραίτητο βήµα, προαπαιτούµενο όλων των άλλων) της νοητικής καθυστέρησης στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει! Οι υφιστάµενες διαγνωστικές δοµές (Κ∆ΑΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά 
Κέντρα) είναι ανεπαρκέστατες (σε υποδοµές, προσωπικό κ.λπ.) και παντελώς µεταξύ τους 
ασυντόνιστες. Και το κυριότερο: ∆εν καλύπτουν γεωγραφικά όλη τη χώρα! Σε µεγάλες περιοχές 
της επικράτειας (βλ. ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα) τα άτοµα µε ν.κ. πορεύονται το βίο τους 
αδιάγνωστα. 

* Στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας οι «ενταγµένοι» µαθητές µε ν.κ. ανέρχονται συνολικά 
σε µόλις 2.859 (στοιχεία έτους 2003). Επίσης, παρά το γεγονός ότι η ελληνική νοµοθεσία προκρίνει 
το κανονικό σχολείο ως προτιµητέα λύση για τους µαθητές µε ν.κ., µόλις 1.000 αυτής της 
κατηγορίας καταγράφουν τα επίσηµα στοιχεία. Ούτε λόγος, τέλος, να γίνεται για την επίσης νοµικά 
κατοχυρωµένη... θεωρητικά κατ' οίκον διδασκαλία. 

Ο αριθµός παιδιών µε ν.κ. στην Ελλάδα που τη λαµβάνουν µετράται στα δάχτυλα των δύο χεριών, 
είναι στατιστικά αµελητέος... 

* Η επίσηµη κρατική συνεισφορά στον τοµέα της απασχόλησης αποτιµάται σε 266 άτοµα µε ν.κ. 
(75% άντρες, 25% γυναίκες) που εντάχθηκαν στα προγράµµατα Νέων Θέσεων Εργασίας (το 90%) 
και Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (το 10%) του ΟΑΕ∆. Κυριολεκτικά, µια σταγόνα στον ωκεανό! 
Εκτός επίσηµου κρατικού πλαισίου, υπάρχει µικρός αριθµός Κέντρων ΜΚΟ (λιγότερα των δέκα) που 
χρησιµοποιούν το µοντέλο της υποστηριζόµενης απασχόλησης εντάσσοντας µερικές δεκάδες άτοµα 
(Κέντρο «Εργαξία» που 'χει εντάξει µέχρι σήµερα 100 άτοµα, η αποδοτικότερη περίπτωση). 
Υπάρχουν, τέλος, 21 εργαστήρια ειδικής αγωγής (Μαργαρίτα, Εστία, Θεοτόκος τα κυριότερα) 
ιδιωτικού δικαίου, που µε το σύστηµα της προστατευµένης εργασίας απασχολούν λίγες ακόµη 
δεκάδες άτοµα µε ν.κ. Σ' αυτή την περίπτωση, οι αµοιβές που καταβάλλονται είναι συµβολικές... 

Επιγραµµατικά: Ελλειµµατική διάγνωση, αποκλεισµός της συντριπτικής πλειονότητας από το 
δικαίωµα στην εκπαίδευση, δειγµατοληπτικού µόνο χαρακτήρα οι περιπτώσεις ενταγµένων στην 
απασχόληση. Το «γιατί», αυτονόητο: Από τους 150.000 και πλέον ανθρώπους µε νοητική 
καθυστέρηση στη χώρα µας, 3-4 χιλιάδες το πολύ είναι αυτοί που συµµετέχουν σε ελλειµµατικές 
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έστω δικαιωµατικές απολαβές (τουλάχιστον διεκδικούν το µέλλον τους) και από κει και πέρα: 
Περίπου 10.000 -παρά το σε εξέλιξη πρόγραµµα αποϊδρυµατοποίησης- υπό καθεστώς ιδρυµατικής 
φροντίδας, όλοι δε οι λοιποί (η τεράστια πλειονότητα) πρακτικώς έγκλειστοι στα σπίτια. Αόρατοι 
πολίτες... 
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