ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ε. ΆΛΝΤΟΥΣ-ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

18.6.2007

–

Επίκαιρη

Ερώτηση

προς

τον

Υπουργό

Υγείας

και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντόπουλο – Θέµα: Λήψη µέτρων
προώθησης της χρήσης σκύλων οδηγών από τους τυφλούς πολίτες.
Ο Υφυπουργός κος Κωνσταντόπουλος ανακοίνωσε ότι είναι στις προθέσεις του
Υπουργείου Υγείας να φέρει στη Βουλή ένα σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο για
τη χρήση σκύλων οδηγών από τους τυφλούς πολίτες, σε συνεργασία µε τα
συναρµόδια υπουργεία. Επίσης, ενηµέρωσε ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών ήδη πραγµατοποιεί έρευνες για τις καλές πρακτικές
που εφαρµόζονται στην Ευρώπη σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα.
29.3.2007 - Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας
κ. Κεφαλογιάννη – Θέµα: Η λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της
πλήρους προσβασιµότητας των επιβατών µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες της χώρας.
Ο Υπουργός κ. Μ. Κεφαλογιάννης ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί υπουργική
απόφαση σχετικά µε τις εκπτώσεις στα εισιτήρια για τους συνοδούς των
επιβατών µε βαριές αναπηρίες. Επίσης, ανακοίνωσε την σύσταση τριµερούς
επιτροπής (µε εκπροσώπους του υπουργείου, των ακτοπλοϊκών εταιρειών και
του αναπηρικού κινήµατος) µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων των επιβατών
µε αναπηρία αρµοδιότητας του Υπουργείου του. Επίσης, ο Υπουργός
δεσµεύθηκε να ληφθεί ειδική µέριµνα µέσα στα πλοία για ειδικά καθίσµατα,
ειδικούς χώρους που κατά προτεραιότητα τα άτοµα µε αναπηρία θα µπορούν
να χρησιµοποιούν.
8.2.2007

–

Επίκαιρη

Ερώτηση

προς

τον

Υπουργό

Υγείας

και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αβραµόπουλο – Θέµα: Η λήψη µέτρων για
την άµεση υλοποίηση του έργου της κάρτας αναπηρίας.
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Ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντόπουλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση στην
Ελληνική γλώσσα του Παγκοσµίου συστήµατος ταξινόµησης και αξιολόγησης
των αναπηριών «Ι.C.F.». Επίσης, ο Υφυπουργός τόνισε ότι το υπουργείο υγείας
βρίσκεται σε επαφή µε όλα τα εµπλεκόµενα υπουργεία µε στόχο: την άµεση
και καθολική εφαρµογή του νέου συστήµατος, την υποβολή για ψήφιση στη
Βουλή των απαιτούµενων αλλαγών στο υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, τη
δηµιουργία των κέντρων αξιολόγησης, την κατάρτιση των αξιολογητών και τέλος
την καθολική εφαρµογή της κάρτας αναπηρίας στην ελληνική επικράτεια.
9.5.2006 – Επίκαιρη Ερώτηση προς την Υφυπουργό Τουριστικής
Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλη - Πετραλιά – Θέµα: Η λήψη µέτρων για τη
βελτίωση

της

προσβασιµότητας

των

τουριστικών

υποδοµών

και

προορισµών της Ελλάδας για τους πολίτες µε αναπηρία.
Η Υπουργός ανέφερε ότι ο Ε.Ο.Τ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις µικρότερες
ξενοδοχειακές

µονάδες,

µέσω

των

προγραµµάτων

ανακαίνισης

και

εκσυγχρονισµού, καθιερώνοντας ποσοστώσεις για τον αριθµό δωµατίων που
πρέπει να έχουν ειδικά ανακαινισθεί και διαµορφωθεί για να είναι προσβάσιµα
στα άτοµα µε αναπηρίες. Σηµείωσε δε ότι εάν σε µια ανακαίνιση επενδυθεί το
20% του προϋπολογισµού της στην προσβασιµότητα, τότε η επιδότηση µπορεί
να φθάσει µέχρι 50.000€. Επίσης, η κα Πετραλιά σηµείωσε ότι η Ελλάδα είναι
εταίρος τόσο στον OSSATE, στο One Stop Shop for Accessible Tourism in
Europe, όσο και στο ΕΝΑΤ, European Network for Accessible Tourism. Τα δυο
αυτά προγράµµατα, στοχεύουν στο να δηµιουργήσουν µια βάση αξιόπιστων
υπηρεσιών πληροφόρησης για την προσβασιµότητα χώρων και τουριστικών
προορισµών.
24.11.2005 - Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Ρουσοπούλο – Θέµα: Η λήψη µέτρων για την ισότιµη πρόσβαση των
πολιτών µε αναπηρία στα κοινωνικά αγαθά της ενηµέρωσης µέσω των
τηλεοπτικών προγραµµάτων.
Ο κ. Ρουσόπουλος ανακοίνωσε ότι το ψηφιακό κανάλι της δηµόσιας
τηλεόρασης το «Πρίσµα +» θα εκπέµπει καθηµερινά πρόγραµµα επτά ωρών
αποκλειστικά µε θεµατολογία για τα άτοµα µε αναπηρία. Επίσης, ανακοίνωσε
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ότι θα διανεµηθούν δωρεάν εκατό χιλιάδες αποκωδικοποιητές σε οικογένειες
ατόµων µε αναπηρία, για να µπορούν να παρακολουθούν οι τηλεθεατές µε
αναπηρία τα ψηφιακά προγράµµατα της δηµόσιας τηλεόρασης. Περαιτέρω ο
Υπουργός εξήγγειλε ότι οι Γενικές Γραµµατείες Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης,
σε συνεργασία µε την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για θέµατα που
απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία, θα διοργανώσει διεθνή ηµερίδα τον Ιούνιο
του 2006 µε κύριο θεµατικό άξονα την προσβασιµότητα των ατόµων µε
αναπηρία στα µέσα ενηµέρωσης.
1.7.2005

Επίκαιρη

Ερώτηση

προς

τον

Υπουργό

Εσωτερικών

κ.

Παυλόπουλο -Θέµα: Η λήψη µέτρων για τη βελτίωση των υποδοµών
πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τους ανάπηρους στις υπηρεσίες
δηµόσιου χαρακτήρα.
Ο κύριος Παυλόπουλος ανακοίνωσε τη δηµιουργία ειδικών µονάδων για την
εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Εθνικό
Τυπογραφείο και στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Επίσης, δεσµεύθηκε
ότι θα εξετάσει την επιβολή κυρώσεων µε νοµοθετική πρωτοβουλία του
υπουργείου σε κάθε είδους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία δεν τηρούν τις
προδιαγραφές προσβασιµότητας στα κτίρια που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες,
κάτι που επιβάλλει η νοµοθεσία για την προστασία των ατόµων µε αναπηρίες.
24.2.2005 - Επίκαιρη Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας Μαριέτα
Γιαννάκου – Θέµα: Η νοµοθετική αναγνώριση της γραφής Braille ως
επίσηµης γραφής των τυφλών στην Ελλάδα.
Η Υπουργός δεσµεύθηκε να προχωρήσει στηn επίσηµη αναγνώριση της γραφής
Βraille, µε νοµοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου. Επίσης δεσµεύθηκε στην
οικονοµική επιχορήγηση του Κ.Ε.Α.Τ. για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου
κέντρου διαµόρφωσης και εκτύπωσης κειµένων στη γραφή Braille. Επίσης,
δεσµεύθηκε

ότι

µέσω

του

προγράµµατος

προµήθειας

ηλεκτρονικών

υπολογιστών από το Υπουργείο Παιδείας, θα προχωρήσει στην παροχή ειδικών
τεχνολογικών βοηθηµάτων για τους τυφλούς µαθητές.
3.2.2005 - Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών κ. Μ.
Λιάπη - Θέµα: Η λήψη µέτρων για την ακώλυτη πρόσβαση και
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µετακίνηση

των

επιβατών

µε

αναπηρία

από

τα

Μέσα

Μαζικής

Μεταφοράς.
Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Νεράτζης, αφού έκανε έναν απολογισµό των
συνθηκών προσβασιµότητας των µέσων µαζικής µεταφοράς, ανακοίνωσε τη
λειτουργία ιστοσελίδας στο Υπουργείο Μεταφορών ειδικά για τους επιβάτες µε
αναπηρία για την καλύτερη ενηµέρωση τους σχετικά µε τις δυνατότητες
πρόσβασης τους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επίσης, αναφέρθηκε και στην
λειτουργία ειδικής επιτροπής στο Υπουργείο Μεταφορών µε αντικείµενο την
αποτίµηση και βελτίωση των συνθηκών προσβασιµότητας των µέσων µαζικής
µεταφοράς.
18.11.2004 - Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας Σ.
Σπηλιωτόπουλο -

Θέµα: Η λήψη µέτρων για την υποστήριξη των

εργαστηρίων του Φάρου Τυφλών.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Λαµπρόπουλος δεσµεύθηκε οι Ένοπλες
∆υνάµεις να παραγγέλνουν για τις ανάγκες τους υλικά καθαριότητας από τα
εργαστήρια του Φάρου Τυφλών µε σκοπό την ουσιαστική υποστήριξη του.
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Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Νόµος 3549/2007 «Μεταρρύθµιση του Θεσµικού Πλαισίου για τη ∆οµή
και Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων»
Έγινε αποδεκτή η τροπολογία σχετικά µε την δηµιουργία σε κάθε τµήµα
πανεπιστηµίου ειδικής υπηρεσίας για την υποστήριξη των φοιτητών µε
αναπηρία.
Νόµος

3282/2004

«Μετεγγραφές

Φοιτητών

και

Σπουδαστών

Εσωτερικού»
Έγινε αποδεκτή η τροπολογία επί του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε την οποία:
Παρέχεται το δικαίωµα ελεύθερης µετεγγραφής σε γονείς ή τέκνα φοιτητές
πολυµελών οικογενειών µε τρία ζώντα τέκνα εφόσον κανένα από αυτά δεν έχει
υπερβεί το 26 έτος της ηλικίας του σε αντικατάσταση του 24ου έτους που είχε
αρχικά προβλεφθεί.
∆ίνεται η δυνατότητα µετεγγραφής ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο
γονείς, εφόσον ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος των
τριών τελευταίων οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε
χιλιάδων Ευρώ.
Κατοχυρώνεται το δικαίωµα µετεγγραφής σε ποσοστό 1% του αριθµού των
εισακτέων στο Τµήµα υποδοχής, σε τέκνα που έχουν ένα τουλάχιστον γονιό
τυφλό ή κωφό ή νεφροπαθή που υποβάλλεται σε αιµοκάθαρση, ή πάσχει από
µυϊκή δυστροφία Duchenne, ή ανήκει στην κατηγορία ατόµων µε ειδικές
ανάγκες επειδή έχει κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του
67%.
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Γ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

– Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού

«ΜΕΤΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Η κα. Μπερνιδάκη τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του σχεδίου νόµου, επισηµαίνοντας ότι
η σύσταση ειδικής διεύθυνσης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών στο
Υπουργείο Πολιτισµού µπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσµατα στον αδιάκοπο
αγώνα κατά της αρχαιοκαπηλίας.
«Οι αρχαιοκάπηλοι είναι άριστα οργανωµένοι, µε τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά µέσα
και διαθέτουν τεράστια χρηµατικά ποσά στην προσπάθεια τους να επιτύχουν το
στόχο τους. Για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα δεδοµένα, για να περιορίσουµε
τουλάχιστον αυτό το ειδεχθές έγκληµα, οφείλουµε ως Πολιτεία να επιδείξουµε
ευελιξία, ταχύτητα και σωστό συντονισµό των σχετικών δράσεων. Όχι µόνο εντός
Ελλάδος αλλά κυρίως εκτός συνόρων. Πρέπει επιτέλους να κηρύξουµε ένα διαρκή
πόλεµο κατά της αρχαιοκαπηλίας. Όχι µε λαϊκισµούς και µεγάλα λόγια, αλλά µε
πράξεις.
Η υπό σύσταση διεύθυνση είναι µια ευέλικτη δοµή που έλειπε από το Υπουργείο
Πολιτισµού. Το νοµοσχέδιο παρέχει στη νεοσύστατη αυτή υπηρεσία όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί αποτελεσµατικά τις αρµοδιότητες της»
τόνισε χαρακτηριστικά.
7.3.2007 – Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και
λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων»
Η κα Μπερνιδάκη ανέπτυξε την τροπολογία της επί του σχεδίου νόµου, µε την
οποία πρότεινε:
Πρώτον, το δικαίωµα για τα άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια, που προβλέπει το
νοµοσχέδιο, να επεκταθεί και στους φοιτητές µε αναπηρία.
∆εύτερον,

κάθε

πανεπιστηµιακό

τµήµα

να

υποχρεούται

στην

παροχή

υπηρεσιών υποστήριξης προς τους φοιτητές µε αναπηρία, µέσω των γραφείων
υποστήριξης φοιτητών που προβλέπεται να λειτουργούν σε κάθε πανεπιστήµιο,
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σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου. Η τροπολογία έγινε αποδεκτή από την Υπουργό
κα Γιαννάκου ως προς το δεύτερο µέρος της.
«Η λειτουργία ειδικού γραφείου υποστήριξης των φοιτητών µε αναπηρία σε κάθε
πανεπιστηµιακό τµήµα, καθώς και η παροχή σ’ αυτούς άτοκων εκπαιδευτικών
δανείων είναι ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας για την εξασφάλιση της ισότιµης
πρόσβασης

τους

στην

τριτοβάθµια

εκπαίδευση.

Τουλάχιστον

αφού

τα

πανεπιστήµια δεν διαθέτουν σχεδόν καµία πρόνοια για την διευκόλυνση των
φοιτητών µε αναπηρία, ας τους δοθεί έστω η δυνατότητα, µέσω εκπαιδευτικού
δανείου, να αντιµετωπίσουν οι ίδιοι τα προβλήµατα που αδυνατούν τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα να επιλύσουν», σηµείωσε στην οµιλία της.
15.2.2007 – Οµιλία επί των προτάσεων για Αναθεώρηση ∆ιατάξεων του
Συντάγµατος
Η κα. Μπερνιδάκη υποστηρίζοντας την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 17,
υπογράµµισε τη σηµασία της συνταγµατικής προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας, τόσο στην περιουσιακή όσο και στην ηθική της διάσταση.
«Η

συνταγµατική

προστασία

της

πνευµατικής

ιδιοκτησίας

έχει

όλες

τις

δυνατότητες:
•

Να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη χώρα µας,

•

Να συµβάλλει στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας
προς όφελος των δηµιουργών, των καταναλωτών, των καλλιτεχνών.

•

Να οδηγήσει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής δηµιουργίας σε όλες τις
πιθανές διαστάσεις της», σηµείωσε στην οµιλία της.

Επίσης, αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν η πλειοψηφία των
δηµιουργών να προστατεύσουν τη δουλειά τους, παρά τη σηµαντική προστασία
που παρέχει η ελληνική νοµοθεσία στα δικαιώµατα τους.
«Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, τα πνευµατικά δικαιώµατα γίνονται όλο και πιο
ευάλωτα καθιστώντας απροστάτευτο πολλές φορές το δηµιουργό ή το φορέα του
συγγενικού δικαιώµατος. Εκτιµάται ότι η παραποίηση, η αποµίµηση και η
πειρατεία αντιπροσωπεύουν το 5 µε 7% του παγκοσµίου εµπορίου. Η πολιτεία έχει
υποχρέωση µε κάθε τρόπο να βάλει µια για πάντα στο περιθώριο τέτοια
απαράδεκτα φαινόµενα. Φαινόµενα τα οποία υποσκάπτουν την οικονοµία µας
και οδηγούν στην ανεργία χιλιάδες εργαζοµένους, χιλιάδες δηµιουργούς» τόνισε.
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14.2.2007 – Οµιλία επί των προτάσεων για Αναθεώρηση ∆ιατάξεων του
Συντάγµατος
Η κα Μπερνιδάκη υποστηρίζοντας την αναθεώρηση του άρθρου 16, σηµείωσε
την θετική επίδραση που θα έχει και για τα κρατικά πανεπιστήµια, η
ενδεχόµενη ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων. «Σε περίπτωση ίδρυσης µη
κρατικών πανεπιστηµίων, τα δηµόσια πανεπιστήµια θα αναγκαστούν εκ των
πραγµάτων

να

εκσυγχρονιστούν

προκειµένου

να

διατηρήσουν

την

ανταγωνιστικότητά τους. Ο ανταγωνισµός, που θα δηµιουργηθεί, θα αυξήσει τη
διαφάνεια, τη συγκρισιµότητα και θα δώσει περισσότερες επιλογές σε υποψήφιους
φοιτητές και καθηγητές», ανέφερε.
Επίσης, υπογράµµισε και τα οφέλη που θα προκύψουν για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση

στη

χώρα

µας,

στην

περίπτωση

ίδρυσης

µη

κρατικών

πανεπιστηµίων.
«Τα µη-κρατικά πανεπιστήµια έχουν όλες τις δυνατότητες:
•

Να διευκολύνουν την πρόσβαση όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

•

Να µειώσουν δραστικά τον αριθµό των φοιτητών που φοιτούν στο
εξωτερικό.

•

Να περιορίσουν την οικονοµική αιµορραγία πολλών οικογενειών, που µη
έχοντας άλλη επιλογή στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο
εξωτερικό»

Περαιτέρω, η κα Μπερνιδάκη τοποθετήθηκε υπέρ της πρότασης διπλασιασµού
του αριθµού των Βουλευτών Επικρατείας από το 1/20 στο 1/10 του όλου
αριθµού των Βουλευτών και της αναθεώρησης του σχετικού άρθρου 54 παρ. 3
του Συντάγµατος.
Ιδιαίτερα τόνισε ότι µε την αναθεώρηση της διάταξης δεν πλήττεται η αρχή της
αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού µας συστήµατος.
«∆εν µπορώ να κατανοήσω για ποιά αντιπροσωπευτικότητα µπορούµε να µιλάµε
όταν από την µεταπολίτευση µέχρι σήµερα έχουν περάσει για παράδειγµα µόνο 2
βουλευτές µε αναπηρία από τη Βουλή. Τη στιγµή µάλιστα που το 10% του
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πληθυσµού αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα αναπηρίας. Μέσω της πρότασης
αναθεώρησης του άρθρου 54, επιδιώκουµε να ανοίξουν οι πόρτες της πολιτικής
σε σηµαντικές προσωπικότητες καταξιωµένες στην κοινωνία µε πολύτιµη εµπειρία
και γνώση. Προσωπικότητες που δεν θα είχαν την ευκαιρία να προσφέρουν
διαφορετικά στην πολιτική», σηµείωσε χαρακτηριστικά.
19.12.2006

-

Οµιλία

επί

του

Κρατικού

Προϋπολογισµού

του

Οικονοµικού Έτους 2007
Η κα Μπερνιδάκη, υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισµό του 2007, τόνισε ότι οι
πολίτες µε αναπηρία εµπιστεύονται την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί οι
ανάγκες

τους

αποτελούν

βασική

προτεραιότητα

της.

Επίσης,

ανέπτυξε

συγκεκριµένες δράσεις που προωθούνται για τη στήριξη τους:
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού για τα άτοµα µε αναπηρία
αυξήθηκαν σε 619 εκατοµµύρια από 579 εκατοµµύρια ευρώ.
•

Αυξάνεται από 1.900 ευρώ σε 2.400 ευρώ το ποσό της δαπάνης, χωρίς
δικαιολογητικά,

που

αφαιρείται

από

το

εισόδηµα

του

κάθε

φορολογουµένου µε αναπηρία.
•

∆ίνονται συγκεκριµένα κίνητρα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την
πρόσληψη εργαζοµένων µε αναπηρία. Αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη
των επιχειρήσεων, ποσό 1.500 ευρώ για κάθε εργαζόµενο µε αναπηρία,
που απασχολούν.

•

Ικανοποιείται ένα ακόµα αίτηµα της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε αναπηρία, µε την µείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 9% σε
πολλά τεχνολογικά βοηθήµατα, βοηθήµατα απολύτως απαραίτητα για τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόµων µε αναπηρία.

•

Αυξάνεται το ύψος του επιδόµατος απολύτου αναπηρίας για τους
συνταξιούχους του Ι.Κ.Α.. Το επίδοµα αυτό θα υπολογίζεται στο 50% της
συντάξεως, που θα καταβάλλεται κάθε φορά, και όχι στο 50% της
αρχικώς εκδοθείσης συντάξεως, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.

•

Γίνονται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των µητέρων
παιδιών µε αναπηρία, µε την µείωση του απαιτούµενου ποσοστού
αναπηρίας από 80% σε 67%.

Επίσης, η κα Μπερνιδάκη, σηµείωσε ότι παρά τις δράσεις και τα µέτρα που
προωθούνται, πολλά πρέπει να γίνουν ακόµα, ιδιαίτερα για τα µεγάλα εµπόδια
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που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες µε αναπηρία στην εκπαίδευση και την
απασχόληση.
15.3.2006 – Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

«Ενίσχυση

της

οικογένειας

και

λοιπές

διατάξεις.»
Η κα Μπερνιδάκη τόνισε ότι µε το νοµοσχέδιο ενισχύονται άµεσα, µε
συγκεκριµένες παροχές, οι οικογένειες µε τρία τέκνα, µε στόχο, όχι µόνο την
µείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών, αλλά και την ενθάρρυνση των
ζευγαριών να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.
Στη συνέχεια, αναλύοντας τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, σηµείωσε:
«Μέτρα όπως η εφάπαξ παροχή ποσού 2.000 ευρώ και η απαλλαγή από το τέλος
ταξινόµησης αυτοκινήτων σίγουρα θα ανακουφίσουν τις τρίτεκνες οικογένειες.
Σηµαντική είναι και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία, τόσο των γονέων
όσο και των παιδιών των τρίτεκνων οικογενειών. Επίσης, µε ένα πλέγµα πολύ
σωστών ρυθµίσεων, διευκολύνεται η πρόσληψη µελών τρίτεκνων οικογενειών,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο ∆ηµόσιο τοµέα. Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει και για
τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα προσλαµβάνονται σε ποσοστό 20%
κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», υπογράµµισε.
Σίγουρα όµως, σηµείωσε χαρακτηριστικά, οι παροχές που προωθούνται δεν
λύνουν όλα τα προβλήµατα: «Χωρίς αµφιβολία, οι οικογένειες µε τρία ή
περισσότερα παιδιά αξίζουν ακόµα µεγαλύτερης υποστήριξης από την πολιτεία.
Πρέπει όµως να αναγνωρίσουµε ότι, µέσα στη δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση
της χώρας, πραγµατοποιείται ένα ακόµα µεγάλο βήµα για την ενίσχυση του
θεσµού της οικογένειας. Ένα βήµα, που έρχεται να προστεθεί στα ήδη νοµοθετικά
µέτρα της κυβέρνησης προς όφελος των οικογενειών µε πολλά παιδιά, όπως η
µειωµένη στρατιωτική θητεία, η διευκόλυνση των µετεγγραφών φοιτητών, η
χορήγηση αδειών µικροπωλητών λαϊκών αγορών».

17.12.2005

–

Οµιλία

επί

του

Κρατικού

Προϋπολογισµού

του

Οικονοµικού Έτους 2006
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Η κα Μπερνιδάκη υπερψήφισε τον προϋπολογισµό, τονίζοντας ότι βασική
προτεραιότητα του είναι η λύση των αµέτρητων προβληµάτων των πολιτών µε
αναπηρία. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στις συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις, που
προωθούνται αναφορικά µε τους πολίτες µε αναπηρία. Μεταξύ άλλων τόνισε:
Απεγκλωβίστηκαν οι πιστώσεις για τα αναπηρικά επιδόµατα, από τις συνολικές
χρηµατοδοτήσεις των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα οποία θα διατίθενται
πλέον, στο σύνολο τους, απ΄ ευθείας από τον κρατικό προϋπολογισµό. Με την
παρέµβαση αυτή, διασφαλίζεται η καταβολή των αναπηρικών επιδοµάτων χωρίς
τις καθυστερήσεις του παρελθόντος.
Αυξήθηκε το ύψος των κονδυλίων για τα επιδόµατα πρόνοιας, στο συνολικό
ποσό των 584 εκατοµµύριων ευρώ.
Ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτηµα των κωφών, για την κάλυψη των αναγκών τους
σε διερµηνείς νοηµατικής γλώσσας, µε την εισαγωγή Ειδικού Κονδυλίου στον
προϋπολογισµό.
Περαιτέρω, αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των τρίτεκνων και των πολύτεκνων
οικογενειών, που επιχειρείται µέσω ειδικών κονδυλίων στον προϋπολογισµό.
Αναφέρθηκε ενδεικτικά στις ακόλουθες παροχές:
Στην καταβολή εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ, χωρίς προϋποθέσεις, στη µητέρα
που αποκτά τρίτο παιδί από 1.1.2006, καθώς και για κάθε γέννηση παιδιού
από το τρίτο και µετά.
Στην απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης αυτοκινήτων, σε ποσοστό 100% µέχρι
το 2008, για έναν εκ των γονέων τρίτεκνης οικογένειας.
Στη διευκόλυνση που προωθείται πρόσβαση στην εργασία στο δηµόσιο, αλλά
και στον ιδιωτικό τοµέα, τόσο των γονέων, όσο και των παιδιών των τρίτεκνων
οικογενειών.

21.9.2005 – Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων

«Ρύθµιση

θεµάτων

Ανώτατης Πανεπιστηµιακής

και

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
Η κα Μπερνιδάκη επεσήµανε την ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου των Τ.Ε.Ι.
στην ελληνική εκπαίδευση που προωθείται µε το νοµοσχέδιο.
Χαρακτήρισε δε ως ιδιαιτέρως θετική τη ρύθµιση του νοµοσχεδίου, µε την
οποία ανατίθεται πλέον στα επί µέρους τµήµατα των Τ.Ε.Ι. η ευθύνη
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κατάρτισης των προγραµµάτων σπουδών τους, αφού έτσι επιτυγχάνεται, τόσο η
ενίσχυση της αυτονοµίας των ιδρυµάτων, όσο και η ευελιξία τους στη
διαµόρφωση σύγχρονων και ανταγωνιστικών προγραµµάτων σπουδών.
Επίσης, επικροτώντας τη ρύθµιση του άρθρου 13, µε την οποία καθορίζεται
ελάχιστος

γενικός

βαθµός

πρόσβασης,

ως

προϋπόθεση

εισαγωγής

των

υποψηφίων σε όλα τα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σηµείωσε:
«Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σε σηµαντικό βαθµό το επίπεδο των σπουδών
στα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. της χώρας, µε την εισαγωγή υποψηφίων οι οποίοι
διαθέτουν τουλάχιστον ένα υπόβαθρο στοιχειωδών γνώσεων. ∆εν είναι µυστικό ότι
επιτυχόντες µε βαθµολογία κάτω από τη βάση εισάγονται φέτος σε 120 τµήµατα
των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. Αυτές οι καταστάσεις σίγουρα δυσχεραίνουν το διδακτικό
έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι άδικες έναντι των υποψηφίων, οι
οποίοι προετοιµάστηκαν µε ζήλο, για να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
και τελικά υποβαθµίζουν την ποιότητα των ακαδηµαϊκών µας ιδρυµάτων».

12.7.2005 – Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση –
Σύστηµα

µεταφοράς

και

συσσώρευσης

πιστωτικών

µονάδων

–

Παράρτηµα διπλώµατος»
Η κα Μπερνιδάκη, υπερψηφίζοντας το σχέδιο νόµου, τόνισε ότι η θεσµοθέτηση
ενός αξιόπιστου συστήµατος αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων στη
χώρα µας είναι επιβεβληµένη.
«Αποτελεί δικαίωµα του πολίτη σε µια ∆ηµοκρατία το να αξιολογεί και να ελέγχει,
µέσα από διαφανείς κι αξιόπιστες διαδικασίες, κάθε δηµόσιο αγαθό, πόσο µάλλον
την παιδεία. ∆εν είναι δυνατόν να καταβάλλει ο φορολογούµενος χρήµατα για την
εκπαίδευση των παιδιών του, να επιχορηγούνται τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό και την ίδια στιγµή να µην γίνεται κανένας έλεγχος
σχετικά µε την ανταποδοτικότητα αυτών των χρηµάτων. Το ότι δεν γίνεται αυτός ο
έλεγχος είναι κάτι δηµοκρατικά και κοινωνικά απαράδεκτο» ανέφερε.
Επίσης, υποστήριξε ότι για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο θεσµός της
αξιολόγησης πρέπει να ενισχυθεί άµεσα η αυτονοµία των ακαδηµαϊκών
ιδρυµάτων.

«Πρέπει να σταµατήσουν από την πλευρά της πολιτείας οι

λανθασµένες και απαράδεκτες παρεµβάσεις του παρελθόντος σε ζητήµατα ουσίας
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και εσωτερικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και η
συνταγµατική

πρόβλεψη

περί

πλήρους

αυτοδιοίκησης

και

ακαδηµαϊκής

ελευθερίας των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

11.6.2005 – Οµιλία επί της πρότασης δυσπιστίας της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κατά της Κυβέρνησης
Η

κα

Μπερνιδάκη,

καταψηφίζοντας

την

πρόταση

της

αξιωµατικής

αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στις µεγάλες κοινωνικές µεταρρυθµίσεις που
προχώρησε η κυβέρνηση κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της. Συγκεκριµένα
υπογράµµισε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης:
Στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, µε τον νόµο 3329/2005 που ψηφίστηκε
πρόσφατα προωθείται η αναµόρφωση του ∆ικτύου Υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας, µε βασικό γνώµονα τη διοικητική αποκέντρωση της κοινωνικής
πρόνοιας και παρέχονται παράλληλα στις µονάδες κοινωνικής φροντίδας
µεγάλα περιθώρια αυτονοµίας προς όφελος των πολιτών µε αναπηρία.
Στον τοµέα της απασχόλησης, µε το νόµο 3304/2005 που ψηφίσθηκε
πρόσφατα, επιχειρείται να τεθεί για πρώτη φορά στη χώρα ένα πλήρες σύστηµα
έννοµης προστασίας κατά των διακρίσεων για όλες τις ευπαθείς κοινωνικά
οµάδες, µε στόχο τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου η
επαγγελµατική αποκατάσταση και η επιχειρηµατική δραστηριότητα των
αναπήρων να προκύπτει ως αυτονόητη.
Το Υπουργείο Απασχόλησης µέσα στο 2005 σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.∆.
υλοποιεί πρόγραµµα επιδότησης 2.096 Νέων Θέσεων Εργασίας για την
απασχόληση Ατόµων κοινωνικά ευπαθών οµάδων και ατόµων µε αναπηρίες µε
προσαύξηση της επιχορήγησης κατά 13,6% σε σχέση µε το 2004

και µε

προϋπολογισµό 37.590.000 ευρώ.
Επίσης έχουν ήδη προκηρυχθεί 48 θέσεις τυφλών τηλεφωνητών για το ∆ηµόσιο
Τοµέα που ουσιαστικά οδηγούν στην πλήρη απορρόφηση των τυφλών που
έχουν

ολοκλήρωση

τις

σπουδές

τους

στις

αντίστοιχες

σχολές

τυφλών

τηλεφωνητών».
Αξιοσηµείωτη είναι και η διανοµή του κινητού εξοπλισµού των Ολυµπιακών και
Παραολυµπιακών Αγώνων, αξίας €123 εκατ. σε ποσοστό 90% σε Φορείς και
Ιδρύµατα σε όλη την Ελλάδα.
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7.6.2005 - Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και άλλες
διατάξεις».
Η κα Μπερνιδάκη σηµείωσε ότι το νοµοσχέδιο επιχειρεί, µέσω των δοµών της
δια

βίου

µάθησης,

να

προσφέρει

στους

πολίτες

την

ευκαιρία

να

εκσυγχρονίσουν τις βασικές ικανότητές τους ή να πλουτίσουν τη γνώση τους
ώστε να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις απασχόλησης και κατ’ επέκταση
να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.
«Η χώρα µας δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστική στο νέο παγκοσµοιοποιηµένο
περιβάλλον, όταν σχεδόν ο µισός πληθυσµός δεν γνωρίζει µια ξένη γλώσσα και
δεν µπορεί να χειριστεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή», σηµείωσε.
Περαιτέρω, πρότεινε προς το Υπουργείο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες όπως είναι οι γυναίκες, οι άνεργοι, τα άτοµα τρίτης
ηλικίας και οι πολίτες µε αναπηρία. «∆εν µπορούµε να δεχθούµε πλέον ένα
µεγάλο ποσοστό αυτών των ατόµων να εγκαταλείπει πρόωρα τη µάθηση και να
µην αποκτά ουσιώδεις γνώσεις και προσόντα και την ίδια στιγµή η πολιτεία να
αντιµετωπίζει παθητικά τον αποκλεισµό τους από την εκπαίδευση και την
απασχόληση. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να δοθούν συγκεκριµένες
κατευθύνσεις από το Υπουργείο Παιδείας προς τους φορείς σχετικά µε τη
διαδικασία εισαγωγής των εκπαιδευοµένων στις δοµές δια βίου µάθησης. Η
επιλογή των εκπαιδευοµένων πρέπει να γίνεται σε ένα σηµαντικό ποσοστό µε
κοινωνικά κριτήρια και να προτιµώνται άτοµα που ανήκουν σε κοινωνικά
αποκλεισµένες οµάδες.» τόνισε.

13.4.2005 - Οµιλία επί του σχεδίου νόµου «Κύρωση Συνθήκης για τη
θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης»
Η κα Μπερνιδάκη χαρακτήρισε ως σηµαντική κατάκτηση για τους πολίτες µε
αναπηρία ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα αναγνωρίζει και προστατεύει το
δικαίωµα των αναπήρων στην ισότιµη κοινωνική ένταξη στην Ενωµένη
Ευρώπη.Σύµφωνα µε το άρθρο 81 «απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω
αναπηρίας» και µε το άρθρο 86 «η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα
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των ατόµων µε αναπηρίες να επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζουν
την αυτονοµία, την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή στον
κοινοτικό

βίο».

«Προσδοκώ

ότι

η

ενσωµάτωση

του

Χάρτη

Θεµελιωδών

∆ικαιωµάτων στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, θα σηµάνει παράλληλα µία ειλικρινή
προσπάθεια ένταξης των θεµάτων αναπηρίας στις σχετικές πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήµανε.
Επίσης, σηµείωσε ότι η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος είναι ένα
µεγάλο πολιτικό βήµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα γιατί τοποθετεί τον
άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της. «Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό,
ιδιαιτέρως γιατί ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, ιδίως µέσα από τις ελληνικές ρίζες του,
ήταν, είναι και πρέπει να παραµείνει πολιτισµός ανθρωποκεντρικός. Πολιτισµός
προσανατολισµένος στην προστασία της αξίας του ανθρώπου και συνακόλουθα,
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.» τόνισε.

16.3.2005 - Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
Η κα Μπερνιδάκη ανέπτυξε την τροπολογία της, η οποία έγινε δεκτή από τον
υπουργό κ. Κακλαµάνη, σύµφωνα µε την οποία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
«Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών» θα συµµετέχει ένας
εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τυφλών, που θα ορίζεται από το ∆.Σ.
του Συνδέσµου, ενώ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών»
θα συµµετέχει ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Κωφών της Ελλάδος, που θα
ορίζεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
«Εκτιµώ ότι είναι επιβεβληµένη η συµµετοχή στο κάθε ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
εκπροσώπου αναπηρικού φορέα της συγκεκριµένης αναπηρίας, την οποία
αφορούν οι δραστηριότητες και η αποστολή της εκάστοτε Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας, και όχι οποιουδήποτε εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.Ε.Α. που ανέφερε αρχικά
το νοµοσχέδιο», σηµείωσε.

10.3.2005 - Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων

«∆ιεπιστηµονικός

Οργανισµός

Αναγνώρισης

Τίτλων

Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρηση»
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Η

κα

Μπερνιδάκη

επεσήµανε

τα

σοβαρά

διοικητικά

και

οργανωτικά

προβλήµατα, τα οποία δεν επέτρεπαν στο ∆ΙΚΑΤΣΑ να ανταποκριθεί στην
αποστολή του, µε επάρκεια. Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση της ότι ο νέος
κρατικός φορέας αναγνώρισης τίτλων θα ανταποκρίνεται πραγµατικά στην
αποστολή του, αλλά και στις προσδοκίες των πολιτών, θεραπεύοντας οριστικά
τις παθογένειες του υπό κατάργηση ∆ΙΚΑΤΣΑ.
Αναφέρθηκε στην ευκρίνεια και την αντικειµενικότητα των ευρωπαϊκών
κριτήριων

αναγνώρισης που εισάγονται µε το νοµοσχέδιο και εξέφρασε την

πεποίθηση της ότι θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην αποφυγή λαθών και
παραλείψεων στην διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης τίτλων σπουδών.
«Η αξιολόγηση τίτλων σπουδών θα γίνεται πλέον µε αντικειµενικά κριτήρια έτσι
ώστε να αποφεύγονται αφενός αντιφατικές καταστάσεις, όπως αυτές που
γνωρίσαµε στο παρελθόν, και αφετέρου τα φαινόµενα διαφθοράς που κατ’
επανάληψη

παρουσιάστηκαν

µε

το

προηγούµενο

σύστηµα»,

σηµείωσε

χαρακτηριστικά.

21.11.2004 – Οµιλία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας
και

Θρησκευµάτων

«Μετεγγραφές

Φοιτητών

και

Σπουδαστών

Εσωτερικού»
Η κα Μπερνιδάκη αναφέρθηκε στο χάος και την ασυδοσία που επικρατούσε
µέχρι σήµερα στο σύστηµα

µετεγγραφών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

«Οποίος είχε το µέσο έβρισκε και τα απαραίτητα µόρια για να µετεγγράψει το
παιδί του ακόµα και σε τµήµα αναντίστοιχο του τµήµατος που αυτό είχε
εισαχθεί αρχικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ανέπτυξε την τροπολογία της, η οποία έγινε δεκτή από την
Υπουργό κα. Γιαννάκου. Με την τροπολογία της κατοχυρώνεται το δικαίωµα
ελεύθερης µετεγγραφής σε γονείς ή τέκνα φοιτητές πολυµελών οικογενειών µε
τρία ζώντα τέκνα στην περίπτωση που κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26
έτος της ηλικίας του σε αντικατάσταση του 24+
ου έτους που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα
µετεγγραφής ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο µέσος
όρος

του

συνολικού

οικογενειακού

εισοδήµατος

των

τριών

τελευταίων
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οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ ανά
έτος.
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∆. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

27.2.2007 - Οµιλία επί του σχεδίου νόµου «Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων».
Η κα. Μπερνιδάκη τόνισε ότι ενώ σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου
τα πανεπιστήµια λειτουργούν ως πηγή έρευνας και πρωτοποριακής γνώσης, τα
ελληνικά
Φοβούνται

πανεπιστήµια
τον

χαρακτηρίζονται

ανταγωνισµό,

φοβούνται

από
τη

µία

ανεξήγητη

σύγκριση,

ατολµία.

φοβούνται

την

αξιολόγηση. Στην συνέχεια, υποστηρίζοντας την ψήφιση του νοµοσχεδίου
ανέφερε ότι «µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας
τολµά να συγκρουστεί µε τα θέµατα ταµπού του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Το
άσυλο, τους αιώνιους φοιτητές, το θέµα της ουσιαστικής αυτοδιοίκησης του, τα
θέµατα διαφάνειας. Και όχι µόνο τολµά, αλλά προχωρά σε ρεαλιστικές ρυθµίσεις
των συγκεκριµένων θεµάτων.» Επίσης, ανέπτυξε την τροπολογία της, µε την
οποία ζήτησε ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους φοιτητές µε αναπηρία
σε κάθε πανεπιστήµιο. Η τροπολογία της έγινε δεκτή από την Υπουργό
Παιδείας κα. Γιαννάκου.

10.11.2005 - Οµιλία επί των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού έτους
ενεργών πολιτών µέσω της Εκπαίδευσης» και του Προγράµµατος του
Συµβουλίου της Ευρώπης «Παιδεία και ∆ηµοκρατία».
Η κα Μπερνιδάκη υποστήριξε ότι στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, στο οποίο
καλούµαστε να ζήσουµε, επιβάλλεται η αναζήτηση νέων τρόπων και µεθόδων
για τη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισµού: αξίες
ελληνικές που για χιλιάδες χρόνια µεταδίδονται στις επόµενες γενιές µέσα από
την ελληνική εκπαίδευση. Πρέπει στην ενωµένη πλέον Ευρώπη, στην οποία τα
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σύνορα πλέον έχουν όλο και µικρότερη σηµασία, να διατηρήσουµε την εθνική
µας ταυτότητα, να διατηρήσουµε ζωντανό τον πολιτισµό µας.
Επίσης, οριοθετώντας τα στοιχεία πολιτισµού, µε τα οποία οφείλουµε να
εµπλουτίσουµε την εκπαιδευτική διαδικασία, επεσήµανε ότι: «Πολιτισµός είναι,
ο Έλληνας πολίτης να µην αντιµετωπίζει µε καχυποψία και ρατσισµό τον
οικονοµικό µετανάστη, που ήρθε στη χώρα µας για να εργασθεί. Πολιτισµός είναι,
ο Έλληνας πολίτης να µην αντιµετωπίζει σαν άρρωστο το άτοµο που έχει κάποιο
πρόβληµα αναπηρίας, αλλά ως ισότιµο και ανεξάρτητο συµπολίτη του. Πολιτισµός
είναι, ο Έλληνας πολίτης να µην αντιµετωπίζει µε απαξία τους συνεκτικούς
θεσµούς αυτής της χώρας, όπως την εκκλησία, τη δικαιοσύνη, το κοινοβουλευτικό
µας σύστηµα, το δηµοκρατικό µας πολίτευµα, σε αντίθεση µε τις απόψεις εκείνων
που εκ του πονηρού πρεσβεύουν ότι όλα σε αυτή την χώρα είναι σάπια και ότι όλοι
ίδιοι είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει µια σοβαρή και σε βάθος εξέταση των
στοιχείων πολιτισµού που απουσιάζουν από την ελληνική παιδεία, και ίσως θα
ήταν σηµαντική ευκαιρία µέσω του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, ο οποίος
βρίσκεται σε εξέλιξη, να τεθούν προς διάλογο αυτά τα ζητήµατα.»

30.5.2005 – «Οµιλία επί του σχεδίου νόµου «Συστηµατοποίηση της ∆ιά
Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις».
Η κα Μπερνιδάκη επεσήµανε ότι η χώρα µας δεν µπορεί να είναι
ανταγωνιστική στο νέο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, όταν σχεδόν ο µισός
πληθυσµός δεν γνωρίζει µια ξένη γλώσσα και δεν µπορεί να χειριστεί έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή. «Ένας από τους βασικούς στόχους του νοµοσχεδίου
είναι να εξαλείψει αυτά τα φαινόµενα και να προσφέρει στους πολίτες την
ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν τις βασικές ικανότητές τους ή να πλουτίσουν τη
γνώση τους ώστε να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις απασχόλησης και κατ’
επέκταση να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Περαιτέρω πρότεινε, η επιλογή των ενδιαφεροµένων στα προγράµµατα δια βίου
µάθησης να γίνεται σε ένα σηµαντικό ποσοστό µε κοινωνικά κριτήρια και να
προτιµώνται άτοµα που ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες, όπως
είναι οι γυναίκες, οι άνεργοι, τα άτοµα τρίτης ηλικίας, οι ανάπηροι. «∆εν
µπορούµε να δεχθούµε πλέον ένα µεγάλο ποσοστό αυτών των ατόµων να

19

εγκαταλείπει πρόωρα τη µάθηση και να µην αποκτά ουσιώδεις γνώσεις και
προσόντα και την ίδια στιγµή η πολιτεία να αντιµετωπίζει παθητικά τον
αποκλεισµό τους από την εκπαίδευση και την απασχόληση» ανέφερε.

9.2.2005 – «Οµιλία επί του σχεδίου νόµου «Κυβερνητική Επιτροπή
Παιδείας και Πολιτισµού».

Η κα Μπερνιδάκη τόνισε ότι η σύσταση της κυβερνητικής επιτροπής παιδείας
και πολιτισµού, αποδεικνύει τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει η
Κυβέρνηση τα συγκεκριµένα θέµατα, σε µια κρίσιµη εποχή που η παιδεία και
ο πολιτισµός αποτελούν το µεγάλο εθνικό κεφάλαιο της χώρας µας.
Επίσης, σηµείωσε ότι πρέπει να αποτελέσει βασική

προτεραιότητα της

πολιτείας ο εξοπλισµός του εκπαιδευτικού µας συστήµατος µε όλα εκείνα τα
στοιχεία που απαιτούνται για να έχει διάρκεια, σταθερότητα, αλλά και ευελιξία
προσαρµογής-στην ταχύτατα αναπτυσσόµενη γνώση. «Πρέπει να επενδύσουµε
στο ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας µας, καθώς και στον πολιτισµό, στην
παιδεία και στις νέες τεχνολογίες, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αναγκαίο να
µετατρέψουµε την πατρίδα µας σε κέντρο παιδείας και πολιτισµού, όπως είπαν και
προηγούµενα οι συνάδελφοι, για ολόκληρη την Ελλάδα, για την ευρύτερη περιοχή
µας και ολόκληρο τον κόσµο ακόµα, µία που ο ελληνικός πολιτισµός είναι
οικουµενικός», υπογράµµισε.
Αναφερόµενη στην ενίσχυση και διάδοση της ελληνικής παιδείας και
πολιτισµού στο εξωτερικό, επεσήµανε: «η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό
σταδιακά εξαφανίζεται, αφού τα ελληνικά προγράµµατα µειώνονται σε αριθµό
τόσο στις ελληνικές κοινότητες των εκκλησιών, που ήταν το πατροπαράδοτο σηµείο
αναφοράς για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, όσο και στα σχολεία και
πανεπιστήµια του εξωτερικού. Θεωρώ ότι η υπό σύσταση κυβερνητική επιτροπή
πρέπει να ασχοληθεί µε σοβαρότητα µε τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στο
εξωτερικό, αλλά και µε τη διάχυση και προβολή γενικότερα της εθνικής και
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς σε παγκόσµιο επίπεδο.»
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13.10.2004 - Οµιλία επί του σχεδίου νόµου «Μετεγγραφές φοιτητών και
σπουδαστών εσωτερικού και θέµατα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση
καθηγητή Πανεπιστηµίου».
Η κα Μπερνιδάκη επικροτώντας το νοµοσχέδιο, τόνισε ότι το προηγούµενο
νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τις µετεγγραφές έτρεφε τις αδιαφανείς
διαδικασίες και τα ρουσφέτια και ήταν επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας ενός
νέου αδιάβλητου συστήµατος για τη ρύθµιση του συγκεκριµένο θέµατος.
Επίσης, ανέπτυξε την τροπολογία της, η οποία έγινε δεκτή από την Υπουργό
κα. Γιαννάκου. Με την τροπολογία της κατοχυρώνεται το δικαίωµα ελεύθερης
µετεγγραφής σε γονείς ή τέκνα, φοιτητές πολυµελών οικογενειών µε τρία ζώντα
τέκνα στην περίπτωση που κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26 έτος της
ηλικίας του, σε αντικατάσταση του 24ου έτους, που είχε αρχικά προβλεφθεί.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα µετεγγραφής ορφανών από τον ένα ή και από
τους δύο γονείς, εφόσον ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού
εισοδήµατος των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των
τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ ανά έτος.

ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

12.1.2006 Οµιλία επί του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης: «Προστασία
παιδιών και εφήβων».
Η κα. Μπερνιδάκη τόνισε ότι η προστασία των παιδιών και εφήβων είναι
σηµαντικό θέµα που απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Επίσης, επεσήµανε ότι οι πολιτικές
για την προστασία των παιδιών από κρούσµατα βίας πρέπει να κινούνται προς
3 βασικές κατευθύνσεις: τη πρόληψη, την παραδειγµατική τιµωρία των
δραστών, αλλά, και τη στήριξη και προστασία των θυµάτων. Επεκρότησε δε το
νοµοσχέδιο που προωθεί για ψήφιση στη Βουλή η Κυβέρνηση σχετικά µε την
ενδοοικογενειακή βία.
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31.1.2007 – Εισήγηση επί του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης «Τα
∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία».
Η κα Μπερνιδάκη αναφέρθηκε στην σηµασία της σηµερινής ηµέρας, κατά την
οποία στο Βερολίνο ανακηρύσσεται το έτος 2007 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων
Ευκαιριών. Επίσης ανέπτυξε στα µέλη της επιτροπής το περιεχόµενο της
∆ιεθνούς Συνθήκης για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, η οποία
ψηφίσθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα στοιχεία της κοινοτικής δηµοσκόπησης του
«Ευρωβαροµέτρου», σύµφωνα µε τα οποία, οι Έλληνες σε ποσοστό 96%
πιστεύουν πως η χώρα µας πρέπει να αναλάβει συγκεκριµένες δράσεις για την
άρση των διακρίσεων κατά των αναπήρων. Ενώ, το 79% των ελλήνων πιστεύει
ότι αποτελεί κοινωνικό µειονέκτηµα το να έχει κάποιος αναπηρία. «Αυτά τα
στοιχεία αποτυπώνουν µε τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη η χώρα µας να
προχωρήσει σε συγκεκριµένα µέτρα προστασίας των δικαιωµάτων των πολιτών µε
αναπηρία. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν θέλουν την ελεηµοσύνη κανενός. Θέλουν
ευκαιρίες. Ευκαιρίες να εργασθούν, να αναδείξουν τις ικανότητες τους. Ευκαιρίες
να ζήσουν µια φυσιολογική ζωή όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. ∆υστυχώς όµως τα
εµπόδια που αντιµετωπίζουν στην προσπάθεια τους να ζήσουν µια ζωή χωρίς
διακρίσεις είναι πολλά,» ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΙΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η κα Μπερνιδάκη είναι Πρόεδρος της Ειδικής ∆ικοµµατικής Επιτροπής «Για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων, που απασχολούν τα άτοµα µε
αναπηρίες». Η ειδική αυτή επιτροπή της Βουλής, η οποία συγκροτήθηκε µε
εντολή του Πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή, λειτούργησε µε εντατικούς
ρυθµούς κατά την Α΄ και Β΄ Σύνοδο της Περιόδου ΙΑ΄ της Βουλής.
Επιφορτίσθηκε µε το σηµαντικό και δύσκολο έργο της διερεύνησης των
προβληµάτων που απασχολούν τους πολίτες µε αναπηρία, καθώς και της
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διατύπωσης συγκεκριµένων συµπερασµάτων - προτάσεων για την επίλυση
τους.
Η σύστασή της αποτελεί καινοτοµία και απέδωσε ουσιαστικό και σηµαντικό
έργο. Μετά από 28 συνεδριάσεις, η Επιτροπή κατέθεσε στην Πρόεδρο της
Βουλής, τον Μάιο του 2006, την τελική της έκθεση. Η Έκθεση αποτελεί την
πρώτη τεκµηριωµένη καταγραφή από την Βουλή των Ελλήνων των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία, στην προσπάθεια
κατοχύρωσης ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε όλα τα αγαθά της κοινωνίας, της
οικονοµίας, του πολιτισµού, της ζωής.
Η συγκεκριµένη έκθεση διαιρείται σε έξι θεµατικές ενότητες, οι οποίες
αγγίζουν ορισµένους από τους σηµαντικότερους τοµείς που επηρεάζουν µε
άµεσο τρόπο την ποιότητα της ζωής των ατόµων µε αναπηρία: Την
Εκπαίδευση, την Απασχόληση, την Προσβασιµότητα, την Υγεία, την
Ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώµης, τον Συντονισµό των Πολιτικών
∆ράσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο της Έκθεσης παρουσιάζονται συνοπτικά οι
προτάσεις της επιτροπής, οι οποίες απορρέουν από τις εισηγήσεις των µελών
της και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Στο πρώτο στάδιο των εργασιών της, η Επιτροπή ακροάσθηκε πολλούς
αναπηρικούς φορείς κατά κατηγορία αναπηρίας, οι οποίοι εξέθεσαν µε
αναλυτικό τρόπο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κάθε αναπηρία
ξεχωριστά. Στο δεύτερο στάδιο των εργασιών, εκλήθησαν οι καθ’ ύλην
αρµόδιοι υπουργοί, καθώς και σηµαντικοί εµπλεκόµενοι φορείς της
δηµόσιας διοίκησης, οι οποίοι παρουσίασαν τις δράσεις και τις πολιτικές
τους σχετικά µε τα αναπηρικά θέµατα. Στην Επιτροπή κατέθεσαν τις
απόψεις τους, µεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος,
της Εθνικής Οµοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), του Πανελληνίου
Συνδέσµου Τυφλών, του Συλλόγου «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος».

1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

∆ΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Για τον καλύτερο συντονισµό των σχετικών πολιτικών που αφορούν τα ΆµεΑ, η
κα Μπερνιδάκη πρότεινε κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής µεταξύ άλλων:
•

Τη Σύσταση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής στη Βουλή για τα Αναπηρικά
Θέµατα.
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•

Την Κωδικοποίηση Υφιστάµενης Νοµοθεσίας που Αναφέρεται στα ΑµεΑ.

•

Την Λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόµων µε Αναπηρίες, το
οποίο ιδρύθηκε µε το νόµο 3106/2003.

•

Τη Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Ισότητας για τα ΑµεΑ.

2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σχετικά µε το θέµα της ειδικής αγωγής, η κα Μπερνιδάκη κατέθεσε τις
ακόλουθες προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
•

Τη Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

•

Την Αναβάθµιση του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.

•

Την

Ίδρυση

Νέων

Kέντρων

∆ιάγνωσης

Αξιολόγησης

Υποστήριξης

(Κ.∆.Α.Υ.) και Περαιτέρω Στελέχωση των Υπαρχόντων µε Εξειδικευµένο
Προσωπικό.
•

Τη Νοµοθετική Αναγνώριση της Γραφής Braille, ως Επίσηµης Γραφής
των Τυφλών.

•

Τη

Θεσµοθέτηση

Κρατικού

Πιστοποιητικού

Γλωσσοµάθειας

της

Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας και της Γραφής Braille.
•

Τη Σύσταση Ειδικού Φορέα Ελέγχου Προδιαγραφών Προσβασιµότητας
και Λειτουργικότητας των Σχολικών ∆οµών Ειδικής Αγωγής.

•

Τη ∆ηµιουργία Προγραµµάτων Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε
Θέµατα Ειδικής Αγωγής.

•

Τη ∆ηµιουργία Ειδικής Υπηρεσίας σε κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,
µε Αρµοδιότητα την Επίλυση Προβληµάτων στην Εκπαίδευση των
Φοιτητών µε Αναπηρία.

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σχετικά µε το θέµα της απασχόλησης των πολιτών µε αναπηρία, η κα
Μπερνιδάκη πρότεινε µεταξύ άλλων κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής:
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•

Τη Θέσπιση Ισχυρότερων Κινήτρων (Φορολογικών κ.λπ.) προς τις
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για την Πρόσληψη και Απασχόληση Εργαζοµένων
µε Αναπηρία.

•

Την Αναθεώρηση του Κανονιστικού Πλαισίου (ν. 2643/1998) για τις
Προσλήψεις των ΑµεΑ στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα προς την
Κατεύθυνση

του

Εργαζοµένων

µε

∆ιαχωρισµού
Αναπηρία

των
από

∆ιαδικασιών
τις

Προσλήψεων

Υπόλοιπες

Κατηγορίες

Προστατευόµενων Προσώπων του Νόµου (πολύτεκνους, µέλη εθνικής
αντίστασης κ.λ.π.).
•

Την Ενίσχυση των Υπηρεσιών Ενηµέρωσης του Ο.Α.Ε.∆. προς τα ΑµεΑ
Σχετικά µε τις Προσφερόµενες ∆υνατότητες Απασχόλησης τους.

•

Τη

∆ηµιουργία

Εξειδικευµένων

Προγραµµάτων

Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τα ΑµεΑ.

4. ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Σχετικά µε το θέµα της ιατρικής περίθαλψης των πολιτών µε αναπηρία, η κα
Μπερνιδάκη πρότεινε µεταξύ άλλων κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής:
•

Την Καθιέρωση Κάρτας Αναπηρίας.

•

Τη Θέσπιση Εθνικού Μητρώου Αναπήρων και Καταγραφή όλων των
Πολιτών µε Αναπηρία.

•

Την Αναθεώρηση του Συστήµατος Αξιολόγησης και Ταξινόµησης των
Αναπηριών από τις Υγειονοµικές Επιτροπές στη Βάση του ∆ιεθνούς
Συστήµατος Ταξινόµησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (International Classification of
Functioning, Disability and Health-I.C.F.).

•

Την Ισόβια Αναγνώριση της Αναπηρίας, σε Περιπτώσεις Νόσων που
Έχουν Προκαλέσει Χρόνιες, µη Αναστρέψιµες, Σοβαρές και Βαρείες
Αναπηρίες.

•

Τη Θεσµοθέτηση Ταχύτερων ∆ιαδικασιών Πρόσληψης, µε Κριτήρια
ΑΣΕΠ, για την Άµεση Στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης Ατόµων µε
Αναπηρίες

(Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.)

και

των

Κέντρων

Αποθεραπείας

Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.).
•

Τη Θέσπιση Κέντρων Θεραπευτικής Υποστήριξης των ΑµεΑ και των
Οικογενειών τους, σε όλα τα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία της Χώρας.
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5. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον και στα µέσα
µαζικής µεταφοράς η κα Μπερνιδάκη πρότεινε µεταξύ άλλων κατά τις
συνεδριάσεις της επιτροπής:
•

Την Εισαγωγή Ειδικού Μαθήµατος στις Αρχιτεκτονικές Σχολές µε
Αντικείµενο τις Ιδιαίτερες ανάγκες προσβασιµότητας των ΑµεΑ στο
δοµηµένο περιβάλλον.

•

Την Ένταξη του Κριτηρίου της Προσβασιµότητας σε όλους τους
∆ιαγωνισµούς

Κατασκευής

∆ηµοσίων

Έργων

και

Προµηθειών

Αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθµού.
•

Την Θέσπιση Αυστηρών Κυρώσεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
για τους Οδηγούς που Σταθµεύουν σε Ράµπες ή Χώρους Στάθµευσης για
ΑµεΑ.

•

Την

Εφαρµογή

Ολοκληρωµένων

Οπτικοακουστικών

Συστηµάτων

Πληροφόρησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τα ΑµεΑ.
•

Την Συστηµατική Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού που
Εργάζεται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των
Επιβατών µε Αναπηρία.

•

Τη Βελτίωση των Υποδοµών Προσβασιµότητας των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια της Χώρας.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες µε αναπηρία,
η κα Μπερνιδάκη πρότεινε, µεταξύ άλλων, κατά τις συνεδριάσεις της
επιτροπής:
•

Τη Σύνδεση της Αδειοδότησης των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων µε το
Βαθµό Προσβασιµότητας των Προγραµµάτων τους προς τα ΑµεΑ.

•

Την Αυστηρή Εφαρµογή των Ρυθµίσεων του Νόµου 2328/1995 που
Υποχρεώνει τα Τηλεοπτικά Κανάλια να Μεταδίδουν Καθηµερινά Ένα
Τουλάχιστον ∆ελτίο Ειδήσεων στη Νοηµατική Γλώσσα, καθώς και να
Περιλαµβάνουν στο Πρόγραµµά τους Ενηµερωτικό ή Ψυχαγωγικό
Πρόγραµµα στη Νοηµατική Γλώσσα.
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•

Την Εισαγωγή Μαθήµατος µε Αντικείµενο τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των
ΑµεΑ, στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

•

Την Ευαισθητοποίηση και Ενηµέρωση της Ελληνικής Κοινωνίας για τις
Ιδιαίτερες Ανάγκες και Ικανότητες των ΑµεΑ µε τη βοήθεια των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης.
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