
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

             
                           ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΣΙΜΟΤ 

 
   Ο ΟΖΔ θαζόξηζε ηελ 2

α
 Απξηιίνπ σο Παγθόζκηα Ζκέξα Απηηζκνύ, γηα λα δώζεη επθαηξίεο 

ζην αλαπεξηθό θίλεκα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο πιιόγνπο θαη γνλείο απηηζηηθώλ αηόκσλ γηα 

ελεκέξσζε, αλάδεημε πξνβιεκάησλ θαη δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

 

Ο Απηηζκόο είλαη κηα γελεηηθή, ηζόβηα αλαπεξία πνπ απαληάηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκό 

αηόκσλ, παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία θαη απνηειεί έλα θάζκα δηαηαξαρώλ κε θπξηόηεξεο ηε 

δηαηαξαρή ηεο θνηλσληθόηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο αθακςίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Οη δπζθνιίεο ζηνλ ηξόπν πνπ ηα άηνκα κε απηηζκό αληηιακβάλνληαη θαη ζπλδένληαη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο έρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνγέλεηα πνπ, ζηελ Διιάδα, αλαιακβάλεη 

εμ' νινθιήξνπ ηε θξνληίδα θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Λόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ, ν 

απηηζκόο είλαη κηα από ηηο δπζθνιόηεξεο αλαπεξίεο. Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη κνλόδξνκνο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηόκσλ κε Απηηζκό θαη ηελ αλαθνύθηζε ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. ε έλα θηιηθό, δνκεκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ κπνξνύλ λα 

αλαπηύμνπλ ζεκαληηθά ην βαζκό ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο θαη λα γίλνπλ παξαγσγηθνί. 

Παξά ηνλ κεγάιν αγώλα ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο (ΠΟΓΚΑκεΑ-ΔΑκεΑ) ζηελ Διιάδα 

ηα άηνκα κε απηηζκό ζπλερίδνπλ ζε κεγάιν πνζνζηό λα κε κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, λα κε ιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε πξνζηαηεπκέλα 

παξαγσγηθά εξγαζηήξηα, ελώ ζπλερίδεηαη ε αλεπάξθεηα ηεγώλ Υπνζηεξηδόκελεο 

Γηαβίσζεο, όηαλ πηα ε νηθνγέλεηα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα κεξηκλά γηα ηα άηνκα απηά θαη 

γεληθόηεξα ε έιιεηςε ελόο πιαηζίνπ κέηξσλ θαη δνκώλ ζηήξημεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, πνπ όζν πνηέ άιινηε, επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ. 

  Ζ κόληκε δηεθδίθεζε ησλ γνλέσλ ησλ αηόκσλ κε απηηζκό, αιιά θαη κε βαξηέο θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο είλαη ηα παηδηά καο λα δνπλ ζε ζπλζήθεο κε ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ, ΜΔ 

ΔΒΑΜΟ θαη κε όηη πξνβιέπνπλ ην Διιεληθό ύληαγκα, ε θείκελε λνκνζεζία θαη 

ηδηαίηεξα ε Γηεζλήο ύκβαζε Γηθαησκάησλ ΑκεΑ πνπ ζηελ Διιάδα θαζηεξώζεθε κε ηνλ 

Νόκν 4074/2012.  

   Ζ ζθέςε καο θέηνο είλαη ζηα άηνκα κε απηηζκό ηεο Οπθξαλίαο, ηα νπνία είηε παξέκεηλαλ 

ζηελ Οπθξαλία, είηε έγηλαλ πξόζθπγεο , ζπλαληνύλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ιόγσ 

αηθληδηαζηηθήο δηαθνπήο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο, εηδηθώλ ζεξαπεηώλ 

απαξαίηεηα γηα ηελ ζηαζεξή ςπρηθή αλάπηπμε θαη δηαβίσζή ηνπο,   αιιά θαη  ιόγσ 

δπζθνιίαο ή θαη έιιεηςεο επηθνηλσλίαο  απμάλεη ν θίλδπλνο αθόκε θαη γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε 

δσή. 
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