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ΘΕΜΑ : Αίτημα για παράταση θητείας των καταστατικών οργάνων του Πανελληνίου
Συνδέσμου Τυφλών. 

Κύριε Πρόεδρε,
Με  την  ευκαιρία  συζήτησης  στην  Επιτροπή  Κοινωνικών  Υποθέσεων  του

νομοσχεδίου  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  περιστατικών  κακοποίησης  και
παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  σε  βρεφικούς,  βρεφονηπιακούς  και  παιδικούς
σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα
«Προσωπικός  Βοηθός για τα Άτομα με  Αναπηρία» και  άλλες  διατάξεις»  θέτουμε
υπόψη  σας  το  αίτημα  του  Πανελληνίου  Συνδέσμου  Τυφλών  για  παράταση  της
θητείας  των  καταστατικών  οργάνων  του,  το  οποίο  ήδη  έχουμε  αποστείλει  στον
Πρόεδρο  της  Κυβέρνησης  και  τους  συναρμόδιους  Υπουργούς,  ζητώντας  την
ενσωμάτωση του αιτήματος στο συζητούμενο νομοσχέδιο. 

Η Διοίκηση του ΠΣΤ θα ήθελε να θέσει υπόψη σας ένα επίκαιρο σοβαρό και
αγωνιώδες  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουμε  άμεσα  ενώπιον  προκήρυξης  εκλογών
ανάδειξης των καταστατικών οργάνων του Συνδέσμου. Ο Π.Σ.Τ. ιδρύθηκε το 1932
και  αποτέλεσε τον πρώτο φορέα αυτοοργάνωσης των τυφλών και γενικότερα των
αναπήρων  στη  χώρα  μας.  Από  το  1985  λειτουργεί  πλέον  πανελλαδικά  σε
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ομοσπονδιακά πρότυπα καλύπτοντας όλο τον Ελληνικό χώρο με τη λειτουργία εννέα
περιφερειακών ενώσεων. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος είναι ο εθνικός εκπρόσωπος σε
όλες τις διεθνείς, ευρωπαικές και παγκόσμιες οργανώσεις τυφλών. 

Η 90χρονη πορεία και  ιστορία του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών είναι
πλήρης επιτυχών κοινωνικών αγώνων που βελτίωσαν αναμφισβήτητα και σε πολλά
επίπεδα τη ζωή, την κοινωνική θέση, την ανέλιξη και την κοινωνική ενσωμάτωση
των Ελλήνων τυφλών και όχι μόνο. Ο Σύνδεσμος σήμερα και παρά τις δυσχερείς
ιδιαιτερότητες έχει εγγεγραμμένα περίπου 6.000 μέλη, παρέχοντάς τους την αναγκαία
πληροφόρηση  για  τα  δικαιώματά  τους,  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  στις  νέες
τεχνολογίες και δωρεάν προσφορά διάφορων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσία
κινητικότητας και προσανατολισμού κλπ. 

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του Συνδέσμου τα καταστατικά όργανα
ανανεώνουν τη θητεία τους ανά 3 έτη με καθολική ψηφοφορία. Στις 10 Νοεμβρίου
2021 που λήγει η θητεία των σημερινών οργάνων καλούνται τα μέλη να μετάσχουν
στη  διαδικασία  αρχαιρεσιών-εκλογών.  Πρακτικά  αυτό  σημαίνει  ότι  άτομα  με
αναπηρία όρασης που συνοδεύονται λόγω της αναπηρίας τους από συνοδό, θα πρέπει
να  εισέλθουν  στο  χώρο  διεξαγωγής  των  εκλογών,  να  διεπιστευθούν  και  να
πληρώνουν τη συνδρομή τους στη γραμματεία (το web-banking είναι απροσπέλαστο
για  τους  τυφλούς),  να  λάβουν  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή τα  ψηφοδέλτια,  τα
οποία  είναι  εκτυπωμένα  και  σε  γραφή  braille,  συνεπώς  είναι  ευμεγέθη  και
πολυσέλιδα,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  διαβάσουν  δια  της  αφής,  να  σημειώσουν  τις
επιλογές τους σε αυτά και να ψηφίσουν. Η όλη διαδικασία αυτή είναι πολύπλοκη από
μόνη της, απαιτεί την παρουσία, την εγγύτητα και τις δοσοληψίες πολλών ατόμων,
που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν γάντια, δεδομένου ότι χρειάζονται την αφή τους.
Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό της μετακίνησης, δεδομένου ότι τα μέλη μας από όλη
την  Ελλάδα  θα  πρέπει  να  προσέλθουν  στις  9  Περιφερειακές  Επιτροπές  για  να
ψηφίσουν σε συγκεκριμένο χρόνο, με ότι συνεπάγεται αυτό για τον κίνδυνο που θα
βρεθούν,  εκθέτοντας  την  υγεία  τους. Οι  σημερινές  συνθήκες  πανδημίας,  και  των
αυστηρών  υγειονομικών  μέτρων  προστασίας  από  τον  covid-19,  απαραίτητων
ασφαλώς, δημιουργούν σχεδόν ανυπέρβλητες δυσχέρειες σε μια διαδικασία μαζικής
συγκέντρωσης σε κλειστούς χώρους και σε μια διαδικασία ιδιαίτερων κανόνων που
τα μέλη πρέπει να ακολουθήσουν, σε συνθήκες μεγάλου συνωστισμού εκατοντάδων
ατόμων  και δει τυφλών με περιορισμένη δυνατότητα ατομικής προστασίας, κατά το
πλείστον  τρίτης  και  τέταρτης  ηλικίας,  που  επιβαρύνονται  επιπλέον  με  την
ακαταλληλότητα των κτιρίων διεξαγωγής των εκλογών, τη μακρά παραμονή στους
χώρους αυτούς που πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. 

Η  Διοίκηση  του  Συνδέσμου  ειλικρινά  επιθυμεί  την  διαξαγωγή  των
αρχαιρεσιών, ωστόσο αναλογιζόμενη τις σοβαρές ευθύνες της, σεβόμενη το υπέρτατο
αγαθό της  υγείας  όλων και  μη  έχοντας  πρακτικά  άλλες  εναλλακτικές  λύσεις  στη
διάθεσή της, προσβλέπουμε στη δική σας κατανόηση του σοβαρού προβλήματος που
ανακύπτει και ζητούμε μια άμεση νομοθετική παρέμβαση με την παράταση θητείας
όλων των καταστατικών  οργάνων του Συνδέσμου μέχρι  την 30η Ιουνίου 2022.  Η
νομοθετική αυτή παρέμβαση, όπως σημειώσαμε θα πρέπει να είναι άμεση, ώστε να
αποφύγουμε την προκήρυξη των εκλογών και τη δαπανηρή προετοιμασία που αυτή
συνεπάγεται. 



Κύριε Πρόεδρε, δεν διανοούμαστε ότι τα προβλήματα που σας παραθέσαμε εν
ολίγοις δεν θα βρουν την πλήρη κατανόηση και συγκατάθεσή σας, τόσο τη δική σας
όσο και των αρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης, γιατί δίκαιη και οριστική λύση
μπορεί να δώσει μόνο η Κυβέρνση με την άμεση νομοθετική παρέμβασή της.

Με τη βεβαιότητα της θετικής σας ανταπόκρισης.   

                        Με εκτίμηση
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