
 

                                                                                               
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
Στρασβούργο,  18/11/2003 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑ∆ΗΣ :  O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Σε τρεις συγκεκριµένους πολιτικούς στόχους  πρέπει να επικεντρωθεί η   
πολιτική  για την αποτελεσµατική προστασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα 
µε τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ιωάννη Κουκιάδη. 

Παίρνοντας το λόγο στη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολοµέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  µε την ευκαιρία  των δηλώσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ο κ. Κουκιάδης, 
τόνισε ότι: 

 
1.Πρέπει να  κατοχυρωθεί  στα συντάγµατα των κρατών µελών, µια νέα γενιά 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, που θα αφορούν ειδικά στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ώστε 
να απολαµβάνουν και αυτά, τα θεµελιώδη δικαιώµατα που αναγνωρίζονται γενικώς για 
τους πολίτες.  
 
2.Οι  Υπουργοί  των Οικονοµικών των κρατών µελών οφείλουν  να αναγνωρίσουν ότι οι 
δαπάνες για την αντιµετώπιση των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες δεν είναι  
καταναλωτικές δαπάνες αλλά  επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό και συνεπώς 
συνιστούν παραγωγικές δαπάνες.  
 
3. Πρέπει να  ξεκινήσει πανευρωπαϊκή  εκστρατεία για να καταστεί πεποίθηση σε όλους 
τους πολίτες ότι το πρόβληµα των ατόµων αυτών δεν αφορά µια συγκεκριµένη 
κατηγορία αλλά το σύνολο της κοινωνίας .Είναι ανάγκη  να καµφθεί η αδιαφορία ή 
ακόµα και πολλές φορές και η αρνητική στάση των συµπολιτών µας απέναντι στις 
ιδιαιτερότητες των ατόµων αυτών 
 
 Ανqφερόµενος  στη θέση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στον εργασιακό 
τοµέα, ο κ. Κουκιάδης τόνισε ότι "πρέπει να πειστούν οι επιχειρηµατίες ότι η εµπλοκή 
τους στα µέτρα στήριξης των ατόµων αυτών και στην αξιοποίηση τους στις επιχειρήσεις 
θα είναι για αυτούς ενέργειες εξόχως ανταποδοτικές", προσθέτοντας ότι η µέχρι τώρα 
εµπειρία καταδεικνύει  ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ως  εργαζόµενοι είναι οι πλέον 
πιστοί στις επιχειρήσεις. 

 
 Κλείνοντας την παρέµβασή του ο ευρωβουλευτής, συνεχάρη την Επίτροπο κ. 
Άννα ∆ιαµαντοπούλου για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε προς την κατεύθυνση αυτή 
και τόνισε ότι το ΕΚ θα σταθεί αρωγός της στην προσπάθεια έκδοσης οριζόντιας 
οδηγίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 
Τηλέφωνα γραφείου: 2310 557 173,4,5. 
Κινητό κ. Κουκιάδη: 6972 696966 


