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Το έργο «Σβήνουμε το στίγμα.Στο λόγο μας» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με 

φορέα υλοποίησης την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος  και εταίρους το Ίδρυμα Θεμιστοκλή 

& Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου   και την Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης 

Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ. χρηματοδοτείται από 

την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 

ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην 

προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund 

για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: 

www.activecitizensfund.gr 
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Στόχος του έργου «Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας» αποτελεί η ενίσχυση της συνηγορίας 

υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες καθώς και η συμβολή στον περιορισμό του 

στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου προσφέροντας εργαλεία άσκησης συνηγορίας, 

και χρήσης ορθής γλώσσας για την κατάρριψη στερεοτύπων, την αποφυγή επικίνδυνων 

γενικεύσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την αποφυγή άκριτου αποκλεισμού. Το έργο 

μέσα από στοχευμένες δράσεις σκοπεύει να ενισχύσει τις γνώσεις των ατόμων με ψυχική 

αναπηρία ως προς τα δικαιώματά τους και τον τρόπο προάσπισής τους, να αναπτύξει τις 

ικανότητες επαγγελματιών που εργάζονται στα ΜΜΕ σε θέματα συνηγορίας και εξάλειψης 

του στιγματιστικού λόγου και των στερεοτύπων στα μίντια, στην ευαισθητοποίηση του ευρύ 

κοινού σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και το στίγμα και τέλος την διατύπωση 

προτάσεων και συστάσεων προς θεσμικούς φορείς με στόχο την άσκηση πίεσης για τον 

περιορισμό αναπαραγόμενων προτύπων. 

 

Α.2 Στόχος του παραδοτέου  
 

Ο παρών οδηγός αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για την αναγνώριση και κατανόηση της 

στιγματιστικής γλώσσας και της αναπαραγωγής στερεοτύπων για την ψυχική υγεία στα 

δημόσια έγγραφα. Μέσα από την υπόδειξη απλών τρόπων αντιμετώπισης του στίγματος  

επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του ευρέος κοινού αλλά και των 

ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και την δημιουργία 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

 

Α.3 Μεθοδολογία 
 

Η έρευνα βασίστηκε σε έρευνα γραφείου μέσω της αποτύπωσης σχετικής βιβλιογραφίας και 

συναφών πηγών. Για τους σκοπούς της έρευνας έγινε αναζήτηση σε διεθνή άρθρα και 

περιοδικά καθώς και σε δράσεις, οδηγούς και καλές πρακτικές διεθνών και ευρωπαϊκών, 

συναφών με την αναπηρία, φορέων. Για την αναζήτηση στιγματιστικού λόγου στη σφαίρα της 

Δημόσιας Διοίκησης, εξετάστηκαν οι ιστοσελίδες των βασικών Υπουργείων και δημοσίων 

φορέων και οργανισμών που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους αρμοδιότητες συναφείς με την 

αναπηρία και την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία. Έρευνα διεξήχθη επίσης και στα 

βασικά κείμενα της νομοθεσίας που απευθύνονται ή αφορούν άτομα με αναπηρία ή 

ειδικότερα άτομα με ψυχική αναπηρία.  
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Β. Χρήση της γλώσσας, αναπηρία και δημόσια έγγραφα 
 

H γλώσσα αποτελεί το βασικό μέσο γραπτής και προφορικής έκφρασης και επικοινωνίας 

στις σύγχρονες κοινωνίες.  

 

Η γλώσσα αφενός συν-διαμορφώνει τις αντιλήψεις μας και αφετέρου μαρτυρά την δική μας 

αντίληψη για τον κόσμο. Η γλώσσα μπορεί να ενδυναμώσει, να δημιουργήσει την αίσθηση του 

«ανήκειν» μπορεί όμως να πληγώσει, να αποδυναμώσει και να αποκλείσει, όταν στιγματίζει 

συγκεκριμένα άτομα και ομάδες. Η χρήση ακατάλληλης γλώσσας με στόχο ορισμένα άτομα ή 

ομάδες δεν είναι απλά προσβλητική, αλλά μπορεί να συνιστά διακριτική μεταχείριση και να 

δημιουργεί εμπόδια στην κοινωνική συμμετοχή, θίγοντας έτσι θεμελιώδη δικαιώματα. 
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Σε ό,τι αφορά τα άτομα με ψυχική αναπηρία και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναγνωρίζει την αναπηρία 

ως το αποτέλεσμα της διάδρασης ατομικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών 

παραγόντων. Η αναπηρία δεν είναι βλάβη (impairment) αλλά κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο 

διαμορφώνουν, μεταξύ άλλων, και οι επικρατούσες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Η 

δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας - που αναγνωρίζει τα άτομα με αναπηρία ως 

υποκείμενα με πλήρη δικαιώματα και ελευθερίες, ικανότητα αυτοπροσδιορισμού και 

πλήρους συμμετοχής σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και 

πολιτιστικής ζωής - δεν αποδέχεται την σταρεοτυπική και στιγματιστική γλώσσα και απαιτεί 

ενεργητικά μέτρα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που σχετίζονται με την αναπηρία.  

 

Η συμπεριληπτική γλώσσα αποδέχεται την διαφορετικότητα και αποτελεί την μόνη 

αποδεκτή λύση. Συμπεριληπτική γλώσσα είναι αυτή που δεν χρησιμοποιεί εκφράσεις ή 

λέξεις που αποκλείουν ομάδες ή άτομα σε σχέση με εγγενή χαρακτηριστικά τους όπως το 

φύλο, η αναπηρία, η φυλή, η εθνική ή εθνοτική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός  

τους κλπ.  

 

Ζητούμενο είναι η γλώσσα να μην στιγματίζει συγκεκριμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά με 

βάση στερεότυπα αλλά να τα αντιμετωπίζει ως στοιχεία της ανθρώπινης ποικιλομορφίας 

που πρέπει να γίνονται σεβαστά.  

 

Η συμπεριληπτική γλώσσα εξυπηρετεί μια σειρά από στόχους:  

 

• Ανταποκρίνεται στην υποχρέωση για ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση όλων των 

πολιτών χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, αναπηρίας κλπ.  

• Καταπολεμά τον στιγματισμό και την αναπαραγωγή στερεοτύπων και κοινωνικών 

ρόλων που έχουν εμπεδωθεί στην χρήση της γλώσσας. 

• Επιτελεί έναν εκπαιδευτικό ρόλο και αποτελεί όχημα για την αλλαγή στάσεων, 

αντιλήψεων και συμπεριφορών που δεν είναι αποδεκτά. 

 

Β.1 Η γλώσσα των δημοσίων εγγράφων 
 

Σε ό,τι φορά τους δημόσιους φορείς και τα δημόσια έγγραφα υπουργείων και δημόσιων 

οργανισμών, τα ατομικά χαρακτηριστικά και η προσωπική εμπειρία των ατόμων με αναπηρία 

περιθωριοποιούνται ή υποτιμούνται με αποτέλεσμα να παράγονται στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που οφείλονται στη λανθασμένη χρήση της ορολογίας και της γλώσσας. Έτσι, 

η γλώσσα και η ορολογία που χρησιμοποιείται για την αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες 

παθήσεις αντικατοπτρίζει τις στάσεις της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία και 

χρόνιες παθήσεις, έχει αντίκτυπο στον τρόπο αντιμετώπισής τους από την κοινωνία και τις 
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πολιτικές ενώ επιδρά στον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις βλέπουν τον εαυτό τους1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Η διεθνής εμπειρία: η συμπεριληπτική και μη στιγματιστική 
χρήση της γλώσσας 
 

Η χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας έχει απασχολήσει την διεθνή και την ακαδημαϊκή 

κοινότητα και διεθνείς οργανισμούς εδώ και κάποια χρόνια, με κύριο αντικείμενο την έμφυλη 

χρήση της γλώσσας.  Σε ό,τι αφορά την χρήση στιγματιστικής γλώσσας σε βάρος ατόμων με 

αναπηρία, ψυχική αναπηρία και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ο προβληματισμός υιοθετήθηκε 

τα τελευταία χρόνια από κοινωνικά κινήματα όπως το κίνημα των ατόμων με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος ή το κίνημα του neurodiversity. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη 

επισκόπηση πρόσφατων πρωτοβουλιών, βασικών εργαλείων και καλών πρακτικών σε 

διεθνές επίπεδο που αφορούν την συμπεριληπτική χρήση της γλώσσας για άτομα με 

αναπηρία. 

  

 
1 Οδηγός ΜΜΕ, ΕΣΑμεΑ 
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Γ.1 Ηνωμένα Έθνη 

 
To Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη εκπόνησε τον Ιανουάριο του 2021 Οδηγίες για 

συμπεριληπτική γλώσσα στο πλαίσιο της Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για την 

συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία (2019). Η Στρατηγική περιλαμβάνει ειδικό δείκτη, τον 

δείκτη 15, σχετικά με την επικοινωνία, που απαιτεί οι εσωτερικές και εξωτερικές 

επικοινωνίες να γίνονται με τρόπο που σέβεται τα άτομα με αναπηρία. 

 

Οι Οδηγίες αφορούν το προσωπικό, τους εμπειρογνώμονες και τους συνεργάτες των 

Ηνωμένων Εθνών σε προφορικές και γραπτές επικοινωνίες σχετικά με την αναπηρία ή άλλα 

θέματα, συμπεριλαμβανομένων των ομιλιών και παρουσιάσεων, δελτίων τύπου, αναρτήσεων 

σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εσωτερικών επικοινωνιών, και λοιπών επίσημων και 

ανεπίσημων εγγράφων. Οι Οδηγίες κινούνται στο πλαίσιο που θέτει η Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και παρέχουν καθοδήγηση για 

την καλύτερη χρήση της γλώσσας με συνεπή τρόπο.  

 

Γενικές αρχές  

 

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  

 

Η γλώσσα που θέτει ως προτεραιότητα το άτομο (και όχι την αναπηρία) είναι η πιο αποδεκτή 

επιλογή για την συμπεριληπτική αναφορά στα άτομα με αναπηρία. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, 

ορθό είναι να ερωτηθεί το άτομο ή η ομάδα πώς επιλέγουν να αυτοπροσδιορίζονται. Τα 

άτομα με αναπηρία δεν είναι ομοιογενής ομάδα και συχνά αυτοπροσδιορίζονται με διάφορους 

τρόπους και οι ταυτότητες αυτές πρέπει να γίνονται σεβαστές και αναγνωρίζονται.  

 

2. ΑΠΟΦΥΓΗ ETIKETΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ  

 

Η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και όχι κατάσταση που πρέπει να 

δραματοποιείται. Τα άτομα με αναπηρία είναι ίσα σε ό,τι αφορά τα ταλέντα και τις 

ικανότητές τους και πρέπει να αποφεύγονται αναφορές που τα παρουσιάζουν ως 

«υπεράνθρωπα», «θαρραλέα» ή «γενναία» καθώς αυτό υπονοεί το αντίθετο.  

 

Ο όρος «επιζών» είναι αποδεκτός όρος για άτομα που έχουν αναρρώσει/ανακάμψει  από μια 

κατάσταση υγείας. Αναφορές στην αναπηρία ή σε κατάσταση υγείας με όρους «μάχης», όπως 

«πολεμά τον καρκίνο» θεωρούνται ακατάλληλες. Ακατάλληλη είναι επίσης η απεικόνιση των 

ατόμων με αναπηρία ως εγγενώς ευάλωτων. Η ευαλωτότητα δεν είναι έμφυτη ή εγγενής, 

ενώ κάθε άτομο μπορεί να καταστεί ευάλωτο σε μια δεδομένη κατάσταση ή χρονική περίοδο. 

Εφόσον αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και οι συνθήκες που προκαλούν την ευαλωτότητα, δεν 

είναι πλέον ευάλωτα. 

 

mailto:ekpsath@otenet.gr
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Σκόπιμο είναι επίσης να αποφεύγονται οι ταμπέλες και οι αναφορές στην αναπηρία, όπου δεν 

είναι απαραίτητες. Για παράδειγμα, σε συζήτηση για την αξιολόγηση εγγράφων Braille, μπορεί 

κανείς να αναφέρει ότι συνάδελφός είναι «γνώστης Braille» ή μπορεί να «διαβάσει Braille» 

αντί να αναφέρει κανείς ότι είναι τυφλός. Κρίσιμη στην συγκεκριμένη περίσταση είναι η 

δεξιότητα που κατέχει το συγκεκριμένο άτομο και όχι η αναπηρία του. Η χρήση θετικής και 

ενδυναμωτικής γλώσσας πρέπει να αποτελεί  προτεραιότητα, χωρίς ωστόσο η αναπηρία να 

καθίσταται αόρατη. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ανοιχτή συζήτηση για θέματα που 

σχετίζονται με αυτήν και  να λαμβάνονται μέτρα για την συμπερίληψη των ατόμων με 

αναπηρία.  

 

3. ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΥΦΗΜΙΣΜΩΝ  

 

Εκφράσεις όπως «άτομα με ειδικές ικανότητες», «άτομα με διαφορετικές ικανότητες», ή 

«άτομα με αποφασιστικότητα» μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικά. Οι ευφημισμοί αρνούνται 

την πραγματικότητα και αποτελούν τρόπο αποφυγής της συζήτησης γύρω από την αναπηρία. 

Ο όρος «άτομα με αναπηρία» είναι πιο ουδέτερος από τον όρο «άτομα με διαφορετικές 

ικανότητες». Συνιστάται ουδέτερη ή θετική διατύπωση όταν είναι δυνατόν, όπως 

"προσαρμοσμένη βοήθεια". 

 

4. Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ‘Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

 

Το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας θεωρεί την αναπηρία κατάσταση υγείας που πρέπει να 

διορθωθεί ή να θεραπευτεί. Το φιλανθρωπικό μοντέλο της αναπηρίας θεωρεί την αναπηρία 

βάρος ή «πρόβλημα» που τα άτομα χωρίς αναπηρία πρέπει να λύσουν. Τα άτομα με αναπηρία 

δεν είναι ασθενείς, εκτός εάν βρίσκονται υπό ιατρική περίθαλψη, και μόνο σε αυτή την 

περίπτωση. Πρέπει να αποφεύγεται ο χαρακτηρισμός των ατόμων  με αναπηρία με βάση τη 

διάγνωσή τους (για παράδειγμα, «δυσλεκτικοί»), καθώς αντικατοπτρίζει το ιατρικό μοντέλο 

της αναπηρίας και να προτάσσεται η χρήση γλώσσας με επίκεντρο τον άνθρωπο (για 

παράδειγμα, «άτομο με δυσλεξία» ή «έχει δυσλεξία»). 

  

Εκφράσεις όπως «πάσχει από» είναι ακατάλληλες. Αντ' αυτού, μπορεί να αναφερθεί ότι ένα 

άτομο «έχει [αναπηρία]» ή «είναι τυφλό». Ο όρος «θύμα» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.  

 

5. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΛΟΓΟ  

 

Τα περισσότερα άτομα με αναπηρία αισθάνονται άνετα με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται 

στην καθημερινή ζωή. Μπορείτε να πείτε «πάμε μια βόλτα» σε ένα άτομο που χρησιμοποιεί 

αναπηρικό αμαξίδιο ή να γράψετε «ακούσατε τα νέα;» σε ένα άτομο που είναι κωφό. Ωστόσο, 

μεταφορικές εκφράσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολλή προσοχή. Η κακή χρήση 

ορολογίας μπορεί επίσης να γίνει ακατάλληλη, για παράδειγμα με αναφορά στο Αλτσχάιμερ ή 

σε «παρανοϊκή συμπεριφορά». Όροι που σχετίζονται με την αναπηρία δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως προσβολή ή για κριτική. 

mailto:ekpsath@otenet.gr
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Γ.2 Ευρωπαϊκή Ένωση 
   

Γ.2.1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε οδηγό με κατευθύνσεις σχετικά με τη χρήση 

της γλώσσας και των οπτικών μέσων2 στις επικοινωνίες που αφορούν εσωτερικά 

σημειώματα, προκηρύξεις θέσεων, δημοσιεύσεις, άρθρα και εικόνες, καθημερινή γλώσσα, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δικτυακούς τόπους, εκπαιδευτικά σεμινάρια και 

παρουσιάσεις και αφίσες.  

 

Οι συστάσεις που αφορούν στην «διοικητική γλώσσα» αποσκοπούν στην καλλιέργεια και 

επικράτηση μιας γλώσσας χωρίς προκαταλήψεις, η οποία  αποφεύγει τα στερεότυπα και τις 

αναφορές σε άσχετες λεπτομέρειες, αναγνωρίζοντας τις θετικές ιδιότητες όλων.  

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία επισημαίνουν τα εξής:  

 

• Χρήση γλώσσας που αναφέρεται στο άτομο  

• Έμφαση στην ατομικότητα και τις ικανότητες και όχι στην αναπηρία  

• Αποφυγή εκφράσεων όπως «πάσχει από» και παθητικές λέξεις όπως «θύμα».  

• Αποφυγή εκφράσεων που ορίζουν την αναπηρία ως περιορισμό. 

• Μη χρήση συλλογικών ουσιαστικών όπως «οι κωφοί».  

• Υπόμνηση ότι το 80% των αναπηριών είναι αόρατες. 

 

Άλλες συμβουλές για την γλώσσα χωρίς προκαταλήψεις αφορούν την αποφυγή εκφράσεων 

που υποτιμούν ή αποκλείουν άτομα λόγω ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

φυλής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, ή σωματικών ή 

διανοητικών χαρακτηριστικών και την προσπάθεια συμπερίληψης όλων των αναγνωστών 

ενός κειμένου. 

 

Γ.2.2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 

 
2 INCLUSIVE COMMUNICATION IN THE GSC, Council of the European Union, en_brochure-inclusive-communication-in-the-
gsc.pdf (europa.eu). Ο διαθεσμικός Οδηγός (Interinstitutoinal Style Guide), https://publications.europa.eu/code/en/en-
000500.htm κάνει αναφορά στο φύλο αλλά όχι στην αναπηρία. 

mailto:ekpsath@otenet.gr
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει ειδικό οδηγό για την χρήση της γλώσσας με τρόπο 

ουδέτερο προς το φύλο3. Άλλες οδηγίες αφορούν την συμπεριληπτική επικοινωνία4. Οι 

Οδηγίες που αφορούν στα άτομα με αναπηρία είναι οι ακόλουθες: 

  

• Επιλογή γλώσσας που εστιάζει στο άτομο  

• Εστίαση στην ατομικότητα και στις ικανότητες του ατόμου  

• Αποφυγή εκφράσεων όπως «υποφέρει από» ή «είναι θύμα»  

• Αποφυγή όρων που ορίζουν την αναπηρία ως περιορισμό  

• Μη χρήση συλλογικών όρων  

• Υπόμνηση ότι η μεγάλη πλειοψηφία αναπηριών είναι αόρατες 

 

Γ.3 Αυστραλία 
 

Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας παρέχει οδηγίες για την χρήση γλώσσας που είναι πολιτισμικά 

κατάλληλη και σέβεται την διαφορετικότητα όλων των Αυστραλών5  με έμφαση στους 

Αβορίγινες6 , στην ηλικιακή διαφορετικότητα7 , στην πολιτισμική και γλωσσική 

διαφορετικότητα8 , στην διαφορετικότητα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού9  και 

στην αναπηρία10   

Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, σημείο αφετηρίας αποτελεί η διαπίστωση ότι η αναπηρία 

δεν προσδιορίζει τα άτομα και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται γλώσσα που σέβεται την 

διαφορετικότητα. Βασικές οδηγίες είναι η εστίαση στο άτομο και όχι στην αναπηρία και η 

επιλογή γλωσσικών εκφράσεων που υποδηλώνουν σεβασμό.  

Αναφορές στην αναπηρία γίνονται μόνο όταν είναι απαραίτητο. Χρήσιμο εργαλείο σχετικά με 

την επιλογή κατάλληλης γλώσσας είναι η έρευνα για τους λήπτες ή χρήστες (user research) 

που μπορεί να αποκαλύψει τις προτιμήσεις ατόμων ή κοινοτήτων σχετικά με τον 

προτιμώμενο τρόπο αυτοπροσδιορισμού. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών/ληπτών και να είναι προσβάσιμη, να υποδηλώνει 

σεβασμό, να είναι συμπεριληπτική και να απευθύνεται στο άτομο και όχι στην 

διαφορετικότητά του.  

 

 
3 GENDER-NEUTRAL LANGUAGE in the European Parliament, GNL_Guidelines_EN.pdf (europa.eu), 2018 
4 Inclusive communication Guidelines, DG COMM, https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-
grants/files/grants/media-and-events/en-annex-9-inclusive-communication-guidelines-of-the-european-
parliament.pdf 
5 Inclusive language | Style Manual 
6 Aboriginal and Torres Strait Islander peoples 
7 Age diversity 
8 Cultural and linguistic diversity 
9 Gender and sexual diversity 
10 People with disability 

mailto:ekpsath@otenet.gr
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https://www.stylemanual.gov.au/accessible-and-inclusive-content/inclusive-language
https://www.stylemanual.gov.au/accessible-and-inclusive-content/inclusive-language/aboriginal-and-torres-strait-islander-peoples
https://www.stylemanual.gov.au/accessible-and-inclusive-content/inclusive-language/age-diversity
https://www.stylemanual.gov.au/accessible-and-inclusive-content/inclusive-language/cultural-and-linguistic-diversity
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13 

                                                                                                           
 

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Καλλιθέα | 210 9221739 | ekpsath@otenet.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse 

svinoumetostigma.gr | comms@svinoumetostigma.gr | facebook.com/svinoumetostigma | twitter.com/svinoumetostigm 

Ειδικές αναφορές στις οδηγίες γίνονται σε τυφλά άτομα ή άτομα με χαμηλή όραση, κωφά 

άτομα, άτομα με γνωστικές ανεπάρκειες/ελλείμματα,  μαθησιακή αναπηρία ή 

διανοητική/νοητική αναπηρία. Ειδική αναφορά γίνεται και σε άτομα με ψυχική ασθένεια 

(mental illness) όπου τονίζεται ότι αποτελεί έναν ευρύ όρο που καλύπτει πολλές 

διαφορετικές καταστάσεις. Ο όρος ψυχοκοινωνική αναπηρία (“psychosocial disability”) αφορά 

άτομα με σοβαρές διαταραχές ψυχικής υγείας, ωστόσο κάθε ψυχική ασθένεια δεν αποτελεί 

ψυχοκοινωνική αναπηρία. Η αναφορά σε ψυχική ασθένεια απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 

συνίσταται η χρήση γλώσσας που αναφέρεται πρώτα στο άτομο. 

 

Για παράδειγμα:  

 

 

• Άτομο με διάγνωση ψυχικής ασθένειας  

• Άτομο με προβλήματα ψυχικής υγείας  

 

● Οι ψυχικά ασθενείς / ψυχασθενείς  

 

 

Συνίσταται η αναφορά στην ψυχική ασθένεια με τον ίδιο τρόπο που θα γινόταν εφόσον 

αφορούσε μια οποιαδήποτε πάθηση. Συνίσταται να αποφεύγονται εκφράσεις που ταυτίζουν το 

άτομο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  

 

 

 

• Ο R έχει σχιζοφρένεια / έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια 

• Η Α έχει κατάθλιψη / έχει διαγνωστεί με κατάθλιψη  

• Ο L έχει διπολική διαταραχή / έχει διαγνωστεί με διπολική 

διαταραχή / έχει διάγνωση διπολικής διαταραχής  

 

• Ο R είναι σχιζοφρενής  

• Η Α είναι καταθλιπτική  

• Ο L είναι διπολικός  

 

Επίσης η ψυχική υγεία συνδέεται στενά με το στίγμα. Ειδικά για την χρήση γλώσσας για την 

ψυχική υγεία παρέχονται ειδικές οδηγίες από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

mailto:ekpsath@otenet.gr
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(Australian Human Rights Commission)11 και την οργάνωση Everymind12 σχετικά με την 

γλώσσα και το στίγμα.   

Οδηγίες σχετικά με την χρήση της γλώσσας έχουν εκδώσει και αναπηρικές οργανώσεις. Η 

οργάνωση People with Disability Australia (PWDA) εξέδωσε ειδικό οδηγό για την χρήση της 

γλώσσας που γράφτηκε από άτομα με αναπηρία13. Αντίστοιχα, το Australian Network on 

Disability εξέδωσε οδηγίες14 που  εστιάζουν στα εξής:  

• Επικέντρωση στο άτομο, όχι στην αναπηρία.  

• Αποφυγή γλώσσας που υπονοεί ότι ένα άτομο με αναπηρία είναι εμπνευσμένο απλώς 

και μόνο επειδή βιώνει αναπηρία 

• Αποφυγή ευφημισμών και επινοημένων λέξεων  

• Αλλαγή της εστίασης από την αναπηρία στην προσβασιμότητα 

 

 

 

Γ.4 Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει οδηγίες για την χρήση της γλώσσας όταν 

γίνεται αναφορά στην αναπηρία15.  Βασικές κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τα ακόλουθα:  

Αποφυγή χρήσης συλλογικών όρων και ετικετών  

Η λέξη «άτομα με αναπηρία» είναι περιγραφή και όχι ομάδα ατόμων. Χρησιμοποιήστε τον 

συλλογικό όρο «άτομα με αναπηρία» και όχι «ανάπηροι». Ωστόσο, πολλοί κωφοί των οποίων η 

πρώτη γλώσσα είναι η BSL θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος της «κοινότητας των κωφών» 

- μπορεί να περιγράφουν τους εαυτούς τους ως «κωφούς», με κεφαλαίο, για να τονίσουν την 

ταυτότητά τους. 

Αποφυγή ιατρικών χαρακτηρισμών καθώς ενισχύουν τα στερεότυπα για τα άτομα με 

αναπηρία ως «ασθενείς» ή ασθενείς. Μην αναφέρεστε αυτομάτως σε «άτομα με αναπηρία» σε 

όλες τις επικοινωνίες - πολλά άτομα δεν ταυτίζονται με αυτόν τον όρο. Εξετάστε το 

ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τη φράση «άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρίες», αν 

αυτό σας φαίνεται πιο κατάλληλο. 

Θετική και όχι αρνητική διατύπωση 

 
11  Appendix C: How to talk about mental illness | Australian Human Rights Commission 
12 (Language and stigma | Everymind 
13 https://pwd.org.au/resources/disability-info/language-guide/) 
14 https://www.and.org.au/pages/inclusive-language.html ) 
15 https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-words-to-use-and-avoid-when-

writing-about-disability 
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Αποφύγετε φράσεις όπως «πάσχει από» που υποδηλώνουν δυσφορία, πόνο και αίσθηση 

απελπισίας. Οι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να μην θεωρούν τον εαυτό τους 

«περιορισμένο» σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο – αντιληφθείτε το ως βοήθημα κινητικότητας. 

Καθημερινές φράσεις 

Τα περισσότερα άτομα με αναπηρία αισθάνονται άνετα με λέξεις που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή ζωή. Τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο «κάνουν βόλτες» και τα 

άτομα με προβλήματα όρασης μπορεί να είναι πολύ ευχαριστημένα - ή όχι - «που σας 

βλέπουν». Μια αναπηρία μπορεί απλώς να σημαίνει ότι ορισμένα πράγματα γίνονται με 

διαφορετικό τρόπο. 

Παρέχονται επίσης οδηγίες σχετικά με λέξεις προς χρήση και αποφυγή που δεν είναι 

παθητικές και σέβονται τα άτομα με αναπηρία ως ενεργά άτομα που έχουν τον έλεγχο της 

ζωής τους. 

 

Γ.5 Ηνωμένες Πολιτείες 
 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το Americans with Disability Act National Network 

παρέχει πληροφόρηση, οδηγίες16 και εκπαίδευση για την εφαρμογή του Americans with 

Disabilities Act (ADA). Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται Οδηγίες  για τα άτομα με αναπηρία. Οι 

βασικές οδηγίες είναι οι ακόλουθες:  

 

• Ρωτήστε το άτομο αν είναι πρόθυμο να αποκαλύψει την αναπηρία του. 

• Δώστε έμφαση στις ικανότητες του ατόμου και όχι στους περιορισμούς που βιώνει  

• Αναφερθείτε πρώτα στο άτομο και μετά στην αναπηρία. 

• Ρωτήστε σχετικά με τις γλωσσικές προτιμήσεις του ατόμου. 

• Χρησιμοποιήστε ουδέτερη γλώσσα. 

• Χρησιμοποιήστε γλώσσα που δίνει έμφαση στην ανάγκη για προσβασιμότητα και όχι 

στην ύπαρξη αναπηρίας. 

• Μην χρησιμοποιείτε συγκαταβατικούς ευφημισμούς. 

• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητική γλώσσα. 

• Όταν περιγράφετε άτομα χωρίς αναπηρία, μην χρησιμοποιείτε λέξεις που υπονοούν 

αρνητικά στερεότυπα για τα άτομα με αναπηρία. 

• Η αναπηρία δεν είναι ασθένεια και τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ασθενείς. 

• Μην χρησιμοποιείτε γλώσσα που διαιωνίζει αρνητικά στερεότυπα για τις ψυχιατρικές 

αναπηρίες. 

• Παρουσιάστε τα επιτυχημένα άτομα με αναπηρία με ισορροπημένο τρόπο, όχι ως 

ήρωες ή υπερανθρώπους.  

 
16 Guidelines for Writing About People with Disabilities 
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• Μην αναφέρετε την αναπηρία ενός ατόμου εκτός αν είναι απαραίτητη για την 

αφήγησή σας.  

• Δημιουργήστε ισορροπημένες ιστορίες ανθρώπινου ενδιαφέροντος αντί για 

δακρύβρεχτες ιστορίες. 

 

Γ.6 Καναδάς 
 

Η Κυβέρνηση του Καναδά παρέχει γενικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των 

ατόμων με αναπηρία (Suggestions for the portrayal of people with disabilities)17. Οι Οδηγίες 

παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με κατάλληλη ορολογία για την ακριβή και ισότιμη 

παρουσίαση των ατόμων με αναπηρία γενικά αλλά και ειδικότερα από τα ΜΜΕ. Οι γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν στα ακόλουθα:  

• Η αναπηρία είναι λειτουργικός περιορισμός ή περιορισμός της ικανότητας ενός 

ατόμου να εκτελεί μια δραστηριότητα. Η λέξη «αναπηρία» είναι επίθετο και είναι 

προτιμότερο να μη χρησιμοποιείται ο όρος «οι ανάπηροι» αλλά «τα άτομα με 

αναπηρία». 

 

• Αποφυγή χαρακτηρισμών των ατόμων με αναπηρία ως υπερ-επιτυχημένα ή ως 

τραγικές φιγούρες. Η επιλογή λέξεων είναι σκόπιμο να μην είναι επικριτική, 

συναισθηματικά φορτισμένη και να είναι ακριβής. Η πλειονότητα των ατόμων με 

αναπηρία έχει παρόμοιες φιλοδοξίες με τον υπόλοιπο πληθυσμό και η επιλογή λέξεων 

και εικόνων πρέπει να αντικατοπτρίζει την ένταξή τους στην κοινωνία. 

 

• Αποφυγή εκφράσεων που απηχούν δυσφορία, ενοχή, οίκτο ή προσβολή, όπως «πάσχει 

από», «πλήττεται από», «ταλαιπωρείται από», «ασθενής», «ασθένεια» ή «άρρωστος». Η 

αναπηρία δεν συνδέεται απαραίτητα με πόνο ή δεν απαιτεί ιατρική φροντίδα. 

 

• Αποφυγή λέξεων όπως «βάρος», «ανίκανος» ή «ελαττωματικός» που υποδηλώνουν ότι 

τα άτομα με αναπηρία είναι κατώτερα και πρέπει να αποκλείονται από 

δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες σε άτομα χωρίς αναπηρία. 

Τα άτομα με αναπηρία αισθάνονται άνετα με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή των καθημερινών δραστηριοτήτων διαβίωσης. Τα άτομα που χρησιμοποιούν 

αναπηρικό αμαξίδιο κάνουν «βόλτες», τα άτομα με προβλήματα όρασης «βλέπουν τι 

συμβαίνει» κ.ο.κ. Μια αναπηρία μπορεί απλώς να σημαίνει ότι ορισμένα πράγματα γίνονται με 

διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για την 

περιγραφή της δραστηριότητας πρέπει να είναι διαφορετικές. 

Αν και ορισμένες αναπηρίες δεν είναι ορατές, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο πραγματικές. 

Άτομα με αόρατες αναπηρίες, όπως η επιληψία, η αιμορροφιλία, η ψυχική υγεία και οι 

 
17 A Way with Words and Images - Canada.ca 
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μαθησιακές ή νευροαναπτυξιακές διαταραχές  αντιμετωπίζουν επίσης εμπόδια και αρνητικές 

συμπεριφορές. 

Επικεντρωθείτε στο θέμα και όχι στην αναπηρία. Εάν η αναπηρία δεν είναι σχετική με το 

πλαίσιο, δεν είναι απαραίτητο να την αναφέρετε. 

Ειδικότερες αναφορές αφορούν την κάλυψη των ατόμων με αναπηρία από τα ΜΜΕ και ιδίως 

κατά την διάρκεια έρευνας, ρεπορτάζ και συνεντεύξεων.  

Συμπερασματικά, η δύναμη των εικόνων και των λέξεων επιδρούν σημαντικά στην 

διαμόρφωση των κοινωνικών συμπεριφορών και των αντιλήψεων σχετικά με τα άτομα με 

αναπηρία. Τα στερεότυπα παραμένουν και τα ΜΜΕ μπορούν να βοηθήσουν στην ανατροπή 

τους  περιγράφοντας τα άτομα με αναπηρία με ακριβή, αντικειμενικό και συμπεριληπτικό 

τρόπο. Η επιλογή λέξεων και εικόνων που διαμορφώνουν θετικές στάσεις προωθούν την 

αυτονομία και την ατομικότητα και όχι την αναπηρία. 

Και σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν οδηγίες, όπως για παράδειγμα στην Κυβέρνηση της 

Βρετανικής Κολομβίας παρέχονται οδηγίες για την συμπεριληπτική γλώσσα και όρους18   

Χαρακτηριστικό είναι ότι αναφέρεται στις πολλαπλές  ταυτότητες που έχουν τα άτομα.  

Η συμπεριληπτική γλώσσα ορίζεται ως γλώσσα χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και 

διακριτική μεταχείριση σχετικά με άτομα ή ομάδες. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες οι 

βασικές οδηγίες για την χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας είναι οι εξής:  

• Επιλογή της γλώσσας που προτιμά το άτομο ή η ομάδα με την οποία γίνεται η 

επικοινωνία  

• Εστίαση στο άτομο και όχι στην αναπηρία. Ωστόσο, αν η χρήση γλώσσας που θέτει ως 

προτεραιότητα την αναπηρία και όχι στο πρόσωπο προτιμάται από ορισμένες ομάδες 

ατόμων με αναπηρία, τότε χρησιμοποιείται αυτή  

• Ευαισθησία στην χρήση της γλώσσας καθώς χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες και ψυχικές 

ασθένειες μπορεί να είναι ορατές και αόρατες.  

• Αποφυγή ευφημισμών που συνδέονται με την αναπηρία  

• Αποφυγή εκφράσεων που θυματοποιούν ή προκαλούν οίκτο  

• Εστίαση στην προσβασιμότητα και όχι στην αναπηρία .   

Ειδικές οδηγίες αφορούν επίσης την επικοινωνία με αυτόχθονες πληθυσμούς καθώς και με 

λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφοτερόφιλους, διεμφυλικούς καθώς και άτομα με άλλες 

ταυτότητες. 

 

Γ.7 Γλώσσα και ψυχική αναπηρία  
 

Οι παρανοήσεις και οι μύθοι για την ψυχική υγεία είναι συνηθισμένα φαινόμενα και έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και στα άτομα με προβλήματα 

ψυχικής υγείας ειδικότερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση (American Psychiatric 

 
18 (https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/careers/all-employees/working-with-others/words-matter.pdf) 
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Association, APA) έχει εκδώσει οδηγίες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο να γίνεται αναφορά 

σε καταστάσεις ψυχικής υγείας19 . 

Σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε αναφορά στην ψυχική υγεία πρέπει να πληροί τρεις βασικές 

προϋποθέσεις, ώστε να είναι απαραίτητη:  

1. Είναι η ψυχική υγεία σχετική με το θέμα αναφοράς; Αν όχι, δεν υπάρχει λόγος να γίνει 

αναφορά σε αυτή  

2. Ποιά είναι η πηγή της πληροφορίας; Διαδόσεις και φήμες δεν επαρκούν ως βάση για 

αναφορές στην ψυχική υγεία ενός ατόμου. Συμβουλές από επαγγελματία ψυχικής 

υγείας είναι απολύτως απαραίτητες  

3. Ποιός είναι ο πιο ακριβής τρόπος να αναφερθεί το θέμα;  

Εφόσον αναφορά στην ψυχική υγεία είναι απαραίτητη πρέπει να γίνονται σεβαστές οι 

ακόλουθες οδηγίες: 

1. Οι λέξεις πρέπει να επιλέγονται πολύ προσεκτικά  

 Η επιλογή των λέξεων έχει μεγάλη σημασία καθώς μπορεί να έχει πολύ θετικές ή πολύ 

αρνητικές επιπτώσεις. Θετικές επιπτώσεις είναι η συμβολή στην μείωση του στίγματος που 

συνδέεται με την ψυχική αναπηρία και διαταραχή, ενώ αρνητικές είναι ο αποκλεισμός και η 

προσβολή των δικαιωμάτων των ατόμων με εμπειρία ψυχικής διαταραχής.  

2. Εστίαση στο άτομο και όχι στην κατάστασή του  

Οποιαδήποτε κατάσταση βιώνει ένα άτομο αποτελεί μια μόνο πτυχή της προσωπικότητας 

και της ζωής του και δεν είναι απαραίτητα καθοριστική. 

Προτιμώμενη αναφορά: Άτομο που έχει σχιζοφρένεια / με διάγνωση σχιζοφρένειας  

Μη αποδεκτή αναφορά: Είναι σχιζοφρενής. 

3. Σαφήνεια  

Η ψυχική αναπηρία /διαταραχή είναι μια γενική κατάσταση. Επιμέρους διαταραχές πρέπει να 

αναφέρονται όπου είναι δυνατόν.  

Προτιμώμενη αναφορά: Έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή  

Μη αποδεκτή αναφορά: Είναι ψυχικά ασθενής  

4. Αποφυγή μειωτικής γλώσσας  

Όροι όπως τρελός κ.λπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.  Φράσεις όπως «υποφέρει από» ή 

«είναι θύμα...» είναι καλό να αποφεύγονται σε σχέση με άτομα που αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις ψυχικής υγείας.  

Προτιμώμενη αναφορά: Έχει (διάγνωση) ψυχικής διαταραχής 

 
19 Mental Health Terminology: Words Matter and “Associated Press Style Book on Mental Illness,(link is external)” American 

Psychiatric Association, 2013, https://www.psychiatry.org/newsroom/reporting-on-mental-health-conditions 
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Μη αποδεκτή αναφορά: Υποφέρει από ψυχική ασθένεια. Είναι ναρκομανής.  

 

 

 

  

 

 

Δ. Συμπεριληπτική γλώσσα, αναπηρία και επικοινωνία στο 
δημόσιο χώρο: η πραγματικότητα στην Ελλάδα 
 

Δ.1 Υφιστάμενο πλαίσιο  
 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες δεν περιλαμβάνει σαφή 

αναφορά σχετικά με τη γλώσσα και την χρήση μη στιγματιστικών όρων  στον δημόσιο λόγο ή 

όταν απευθυνόμαστε στα άτομα με αναπηρία, σε αρκετά σημεία της γίνεται λόγος για 

υιοθέτηση μέτρων κατά της εξάλειψης των στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Ειδικότερα, η 

Σύμβαση αναφέρει πως τα κράτη μέλη οφείλουν να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα, τις 

προκαταλήψεις και τις επιβλαβείς πρακτικές που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, να 

προάγουν θετικές αντιλήψεις και μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση προς τα άτομα με 

αναπηρίες και να καλλιεργήσουν την αποδοχή των δικαιωμάτων τους.  

Στην Ελλάδα, ο ορθός όρος για να αναφέρεται κανείς στην αναπηρία είναι «άτομα με 

αναπηρίες». Ο όρος αυτός έχει καθιερωθεί τόσο στην παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος 

της χώρας, στον κυρωτικό νόμο 4074/2012 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και στο Μέρος Δ΄ του ν.4488/2017. Όλοι οι υπόλοιποι 

όροι και χαρακτηρισμοί, όπως «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», οι συντομογραφίες «ΑμεΑ», 

«ΑΜΕΑ» ή «ΑμΕα» είναι απαρχαιωμένοι και στιγματιστικοί μετατρέποντας πολλές φορές τα 

άτομα με αναπηρία από υποκείμενα και φορείς δικαιωμάτων σε αντικείμενα. 

Σύμφωνα με τον νόμο 4488/2017 τα διοικητικά όργανα και οι αρχές έχουν την υποχρέωση να 

εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, 

δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση 

και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Στο ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο,  συναντάμε επίσης αρκετούς νόμους όπου περιγράφονται οι κανόνες που οφείλουν 

να διέπουν τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων ως εφαρμοστών της νομοθεσίας όταν 

έρχονται σε προσωπική επαφή με τους πολίτες. Ανάμεσα στις αρχές που οφείλουν να τηρούν 

οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους είναι και ο 
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σεβασμός της ισότητας και η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

διακριτική μεταχείριση20.   

Η Δημόσια Διοίκηση δεν έχει να παρουσιάσει πλούσιο υλικό αναφορικά με κατευθύνσεις, 

οδηγούς και εγχειρίδια για τον ορθό τρόπο αναφοράς στην αναπηρία και κανόνες 

συμπεριληπτικής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία, ψυχική αναπηρία ή ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα ειδικότερα. Οι περισσότεροι οδηγοί που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές 

παρέχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων να συνθέτουν και να διαχειρίζονται δημόσια έγγραφα χωρίς  ειδική αναφορά στον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται η αναπηρία και να γίνεται αναφορά σε αυτή 

και σε άλλες ευπαθείς ομάδες. Εξαίρεση αποτελεί ο οδηγός που δημοσίευσε η Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με απλούς κανόνες 

συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με τα άτομα με αναπηρία21. Στο σύντομο αυτό 

έντυπο συναντά κανείς δεκαοχτώ κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με 

άτομα με αναπηρία και χαρακτηριστικά παραδείγματα για όλες τις μορφές αναπηρίας. Ο 

οδηγός αυτός δεν στοχεύει αποκλειστικά στην ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων 

αλλά στην ενημέρωση του ευρύ κοινού ευρύτερα με απώτερο στόχο την εξάλειψη των 

προκαταλήψεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Η ορθότητα των όρων που 

συμπεριλαμβάνονται στον οδηγό έχει ελεγχθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 

Αναπηρία. 

 

Δ.2 Η χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας στην ελληνική νομοθεσία 
 

H νομοθεσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα -δημόσιου χαρακτήρα– δεσμευτικά κείμενα 

και το βασικό «εργαλείο» εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και κατοχύρωσης δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων. Η νομοθεσία αφορά τα άτομα με αναπηρία άμεσα όταν ρυθμίζει θέματα 

που άπτονται των ζητημάτων που τα απασχολούν, και έμμεσα όταν ρυθμίζει θέματα που 

έχουν επίπτωση σε αυτά.  

Η «γλώσσα» που χρησιμοποιεί η νομοθεσία για να αναφερθεί σε άτομα με αναπηρία δεν έχει 

τύχει ενδελεχούς μελέτης. Η ενότητα αυτή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής 

των γλωσσικών επιλογών που χρησιμοποιεί η νομοθεσία που απευθύνεται ή αφορά άτομα με 

αναπηρία ή ειδικότερα άτομα με ψυχική αναπηρία. Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή θα 

εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο νομοθετικές διατάξεις αναφέρονται σε άτομα με αναπηρία 

και σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή ψυχική αναπηρία ειδικότερα και θα 

αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι επιλογές αυτές δημιουργούν ή αναπαράγουν στερεότυπα 

και στίγμα. Έμφαση θα δοθεί στις γλωσσικές επιλογές των νομοθετικών κειμένων και όχι 

στις ουσιαστικές ρυθμιστικές επιλογές που αποτυπώνονται σε επιμέρους διατάξεις.  

 
20 https://www.synigoros.gr/resources/20120419_oods54_odigos_orthis_dioikitikis_siberiforas.pdf 

 
21 https://docplayer.gr/1599080-Kanones-symperiforas-kathimerinis-epikoinonias-me-atoma-me-anapiria.html 
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Για την μικρο-έρευνα αυτή επιλέχτηκε το ακόλουθο δείγμα διατάξεων με κριτήριο την 

αντιπροσωπευτικότητά του και την συνάφειά του με καίρια δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία:  

● Αστικός Κώδικας  

● Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  

● Ποινικός Κώδικας  

● Κώδικας Ποινικής Δικονομίας  

● Ψυχική υγεία  

● Νομοθεσία για αναπηρικά επιδόματα  

 

Δ.2.1 Αστικός Κώδικας   

 

Ο Αστικός Κώδικας αποτελεί το κεντρικό νομοθέτημα για τις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. Οι 

κανόνες του ρυθμίζουν δικαιοπραξίες και συμβάσεις, αρχές που διέπουν τις έννομες σχέσεις 

και ευθύνες των προσώπων από βλαπτικές ενέργειές τους, έννομες σχέσεις οικογενειακού 

δικαίου (π.χ. γάμος, διαζύγιο κ.λπ.), κληρονομικές σχέσεις, εμπράγματες σχέσεις (π.χ. 

κυριότητα, νομή, κληρονομιά, συμβάσεις, αγοραπωλησίες) κλπ.  

Η επισκόπηση του Αστικού Κώδικα δείχνει ότι οι βασικές αναφορές στην αναπηρία 

απαντώνται σε σχέση με α) την ικανότητα δικαιοπραξίας και την θέση σε δικαστική 

συμπαράσταση και β) διάσπαρτες διατάξεις κληρονομικού ή οικογενειακού δικαίου.  

Ειδικότερα:  

Το άρθρο 1666ΑΚ ρυθμίζει ποιοι πολίτες υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση. Το 

άρθρο συνδέει την δικαστική συμπαράσταση με «ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή σωματική 

αναπηρία». Το άρθρο  1667 που ρυθμίζει την κίνηση της διαδικασίας αναφέρεται σε αίτηση 

του «πάσχοντα» ή «προσώπου που πάσχει από σωματική αναπηρία». Η σύνδεση της υποβολής 

σε δικαστική συμπαράσταση με την αναπηρία και όχι με την ανάγκη υποστήριξης στην λήψη 

αποφάσεων αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε σχέση με την συγκεκριμένη διάταξη.  

 

«Άρθρο 1666 Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση  

Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος:  

1. Όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν 

όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του.  

2. Όταν, λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον 

εαυτό του, το σύζυγό του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του. Ο ανήλικος, που βρίσκεται 

υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία, μπορεί να υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, αν 

συντρέχουν οι όροι της, κατά το τελευταίο έτος της ανηλικότητας. Τα αποτελέσματα της 

υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση αρχίζουν, αφότου ο ανήλικος ενηλικιωθεί. 

Άρθρο 1667  
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Η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση 

του ίδιου του πάσχοντος ή του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων 

ή τέκνων του ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως. Στην περίπτωση της δεύτερης 

παραγράφου του άρθρου 1666, την αίτηση μπορεί να υποβάλει και ο επίτροπος του ανηλίκου. 

Όταν το πρόσωπο πάσχει αποκλειστικά από σωματική αναπηρία, το δικαστήριο αποφασίζει 

μόνο ύστερα από αίτηση του ίδιου». 

 

Σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές επιλογές, αδόκιμη είναι η αναφορά σε «ψυχική ή διανοητική 

διαταραχή» αλλά και η χρήση του όρου πάσχων ή πάσχει. Η ρύθμιση του ζητήματος θα ήταν 

δυνατή χωρίς αναφορά σε διαταραχή ή αναπηρία με αναφορά στο ουσιαστικό κριτήριο αν 

μπορεί να φροντίζει μόνο του τις υποθέσεις του. Δηλαδή:  

 

«Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος:  

1. Όταν αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του».  

 

Άλλες αναφορές σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή στο αστικό κώδικα είναι περιορισμένες. 

Στο άρθρο 681Γ γίνεται αναφορά σε γονείς ή τεκνό με «ψυχικά προβλήματα». Και στο 

παράδειγμα αυτό η χρήση του όρου «προβλήματα» είναι αδόκιμη. Η αναφορά σε «προβλήματα 

ψυχικής υγείας» θα αποτελούσε πιο αποδεκτή επιλογή.  

 

«Άρθρο: 681Γ 

1. Στις διαφορές της περίπτωσης β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 681 Β εφαρμόζονται 

και τα άρθρα 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3. Αν οι διαφορές αυτές ενωθούν με 

οποιαδήποτε από τις διαφορές των άρθρων 592 παρ. 1 ή 614 παρ. 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 

744 και 759 παρ. 3. 

2. Στις ίδιες διαφορές καθιερώνεται στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας που περιλαμβάνει την 

έρευνα, από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, των συνθηκών διαβίωσης του 

ανηλίκου και την υποβολή στο δικαστήριο, έως την ημέρα της συζήτησης, σχετικής 

αναλυτικής έκθεσης η οποία, στις περιπτώσεις όπου φέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο 

ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήματα, θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση. Το μονομελές ή πολυμελές δικαστήριο είναι εξάλλου 

υποχρεωμένο, κατά την "συζήτηση"* στο ακροατήριο της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση 

να προσπαθήσει, με την ποινή του απαράδεκτου, να επιλύσει συμβιβαστικά τη διαφορά, ύστερα 

από ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους. Ο συμβιβασμός πρέπει να αποβλέπει 

στο συμφέρον του τέκνου, αλλιώς δεν δεσμεύει το δικαστήριο». 

 

Άλλη αναφορά εντοπίζεται στο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου και ιδίως στον ορισμό των 

ανίκανων για σύνταξη διαθήκης (άρθρο 1719) που προβλέπεται ότι ανίκανοι είναι, μεταξύ 

mailto:ekpsath@otenet.gr
mailto:comms@svinoumetostigma.gr


 

23 

                                                                                                           
 

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Καλλιθέα | 210 9221739 | ekpsath@otenet.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse 

svinoumetostigma.gr | comms@svinoumetostigma.gr | facebook.com/svinoumetostigma | twitter.com/svinoumetostigm 

άλλων, όσοι «βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη 

λειτουργία της βούλησής τους».  Ορθότερη θα ήταν εδώ η αναφορά σε «περιορισμούς» και η 

απάλειψη της ειδικής αναφοράς σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή.  

 

«Άρθρο: 1719  

Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι:  

1. οι ανήλικοι  

2. όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση με πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους 

ικανότητας ή με ρητή στέρηση της ικανότητας να συντάσσουν διαθήκη  

3. όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή 

βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της 

βούλησής τους. Η ανικανότητα των συμπαραστατουμένων αρχίζει από τη στιγμή που 

υποβλήθηκε η αίτηση ή συντάχθηκε η πράξη για την αυτεπάγγελτη εισαγωγή της υπόθεσης 

προς συζήτηση, με βάση τις οποίες διατάχθηκε η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση». 

 

Επιμέρους αναφορές καταγράφονται και στα άρθρα 931 και 1504 (Διατροφή μεταξύ 

αδερφών) όπου η αναπηρία καταγράφεται ως παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη για την 

αποζημίωση ή για την διατροφή.  

 

Δ.2.2 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  

 

Η Πολιτική Δικονομία είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τη διαδικασία ενώπιον 

των πολιτικών δικαστηρίων για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Η Πολιτική Δικονομία 

ορίζει τα αρμόδια δικαστήρια, ένδικα βοηθήματα, την διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον 

του δικαστηρίου, την διαδικασία της απόδειξης, την ισχύ των δικαστικών αποφάσεων, ένδικα 

μέσα, την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ.  

Κρίσιμο ζήτημα που ρυθμίζει ο Κώδικας πολιτικής δικονομίας είναι η ικανότητα συμμετοχής 

στην πολιτική δίκη. Η ικανότητα να είναι κανείς διάδικος (Άρθρο 63 του ΚΠολΔ) συνδέεται 

άμεσα με την ικανότητα για δικαιοπραξία, με εξαίρεση τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων. Αυτό ρυθμίζεται χωρίς άμεση αναφορά σε αναπηρία ή διαταραχή.  

 

«Άρθρο 63 

1. Όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία μπορεί να παρίσταται στο 

δικαστήριο με το δικό του όνομα. Όποιος έχει περιορισμένη ικανότητα για 

δικαιοπραξία ή βρίσκεται, κατά το χρόνο που επιχειρεί συγκεκριμένη δήλωση της 

βούλησής του, σε κατάσταση που δεν επιτρέπει να είναι αυτή έγκυρη, μπορεί να 

παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα, μόνο όπου κατά το ουσιαστικό 
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δίκαιο έχει ικανότητα για δικαιοπραξία ή όπου ο νόμος επιτρέπει την αυτοπρόσωπη 

παράστασή του.  

2. Στα ασφαλιστικά μέτρα για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος από την αναβολή 

μπορεί να παρίσταται και όποιος δεν είναι ικανός για δικαιοπραξία». 

 

Το άρθρο 253 ΚΠολΔ αναφέρεται σε διαδίκους ή μάρτυρες που είναι κωφοί, άλαλοι ή 

κωφάλαλοι.  

 

«Άρθρο 253 

1. Αν μάρτυρας ή πραγματογνώμονας ή κάποιος από τους διαδίκους ή τους νόμιμους 

αντιπροσώπουςτους που παρίστανται στη συζήτηση ή την επιχείρηση διαδικαστικής πράξης 

είναι κουφός, άλαλος ή κωφάλαλος, η συνεννόηση μαζί του γίνεται ως εξής: Οι ερωτήσεις και 

οι τυχόν παρατηρήσεις υποβάλλονται προς τον κουφό εγγράφως και οι απαντήσεις δίνονται 

προφορικά. Προς τον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις υποβάλλονται προφορικά και 

αυτός απαντά εγγράφως. Προς τον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις 

υποβάλλονται εγγράφως και εγγράφως επίσης απαντά αυτός. 

2. Οι γραπτές ερωτήσεις, παρατηρήσεις και απαντήσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά ή στην 

έκθεση. 

3. Αν ο κουφός, ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει, ο δικαστής 

διορίζει έναν ή δύο διερμηνείς, που εκλέγονται κατά προτίμηση ανάμεσα στα πρόσωπα που 

είναι συνηθισμένα να συνεννοούνται μαζί του». 

 

Το άρθρο αυτό με την αναφορά σε κουφούς, άλαλους ή κωφάλαλους χρησιμοποιεί ορολογία 

που είναι αναχρονιστική, αδόκιμη και στιγματιστική. Η υποχρέωση για πρόσβαση στην 

δικαιοσύνη όλων των πολιτών και ειδικότερα η υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές 

συνεπάγεται την υποχρέωση να είναι η διαδικασία προσβάσιμη σε άτομα με κάθε μορφή 

αναπηρίας και αφετέρου, όταν τα μέτρα δεν επαρκούν, να υπάρξουν εύλογες προσαρμογές. 

Αδόκιμη και άκρως στιγματιστική κρίνεται και η αναφορά «αν ο κουφός, ο άλαλος ή ο 

κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει».  

Το άρθρο 399 ΚΠολΔ αναφέρεται στα άτομα που μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες στην 

πολιτική δίκη. Από αυτά εξαιρούνται ρητά άτομα σε «κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής 

διαταραχής» που περιορίζει «αποφασιστικά τη λειτουργία της κρίσης και της βούλησής τους».  

 

«Άρθρο 399  

Δεν εξετάζονται ως μάρτυρες 

1. οι κληρικοί για όσα έμαθαν κατά την εξομολόγηση 
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2. πρόσωπα τα οποία όταν έγινε το πραγματικό γεγονός που πρέπει να αποδειχθεί δεν είχαν το 

αισθητήριο για να το αντιληφθούν ή δεν έχουν την ικανότητα να ανακοινώσουν αυτό που 

αντιλήφθηκαν,  

3. πρόσωπα που, όταν έγινε το πραγματικό γεγονός που πρέπει να αποδειχθεί, βρίσκονταν σε 

κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της 

κρίσης και της βούλησής τους ή που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, όταν πρόκειται να 

εξετασθούν. 

 

Το άρθρο 408 αφορά τον όρκο των μαρτύρων και περιλαμβάνει αναφορά σε μάρτυρες «χωρίς 

χέρια», «κωφούς, άλαλους και κωφάλαλους». Οι αναφορές αυτές είναι, όπως προαναφέρθηκε, 

αναχρονιστικές, απρεπείς και στιγματιστικές. Αναφορά στην υποχρέωση του δικαστηρίου να 

προβεί σε εύλογες προσαρμογές είναι επαρκής για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χωρίς 

ειδική αναφορά στην αναπηρία.  

 

«Άρθρο 408  

1. Πριν εξεταστεί ο μάρτυρας οφείλει να ορκισθεί. Προς τούτο ερωτάται, αν προτιμά να δώσει 

θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. 

2. Ο τύπος του χριστιανικού όρκου είναι: "Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω ευσυνείδητα όλη 

την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε". Αν ο μάρτυρας 

πιστεύει σε γνωστή θρησκεία ή δόγμα, που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με 

αυτόν τον τύπο. 

3. Ο πολιτικός όρκος δίνεται ως διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: "Δηλώνω στην τιμή και στη 

συνείδησή μου πως θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να 

κρύψω τίποτε". 

4. Οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος ορκίζονται διαβεβαιώνοντας στην ιερωσύνη τους. 

5. Αν ο μάρτυρας δεν έχει χέρια, επαναλαμβάνει τον όρκο που διαβάζει ο δικαστής. 

6. Κουφοί, άλαλοι και κωφάλαλοι ορκίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 253». 

 

 

 

Δ.2.3 Ποινικός Κώδικας  

 

Το ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων δικαίου που καθορίζουν τις 

πράξεις που αποτελούν εγκλήματα καθώς και την τιμωρία ή ποινή που επισύρουν στους 

δράστες. Ο Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες που αφορούν τα 

αδικήματα γενικά (καταλογισμό, ευθύνη, ποινές κ.λπ.) ενώ στο ειδικό του μέρους ρυθμίζει 

συγκεκριμένα αδικήματα. Με δεδομένη την στερεοτυπική συσχέτιση της ψυχικής αναπηρίας 

mailto:ekpsath@otenet.gr
mailto:comms@svinoumetostigma.gr


 

26 

                                                                                                           
 

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Καλλιθέα | 210 9221739 | ekpsath@otenet.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse 

svinoumetostigma.gr | comms@svinoumetostigma.gr | facebook.com/svinoumetostigma | twitter.com/svinoumetostigm 

με την εγκληματικότητα, η διερεύνηση της γλώσσας του ποινικού κώδικα αποτελεί ιδιαίτερα 

καίριο εγχείρημα.  

Μια πρώτη ομάδα διατάξεων του Ποινικού Κώδικα με ευθείες αναφορές στην αναπηρία και 

στην ψυχική διαταραχή αφορά την «ικανότητα για καταλογισμό». Σε περίπτωση ποινικών 

αδικημάτων, η ικανότητα για καταλογισμό συνδέεται άμεσα με την ψυχοπνευματική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο. Ο Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει σειρά 

διατάξεων που αφορούν την ικανότητα για καταλογισμό καθώς και την έκτιση της ποινής 

που έχουν άμεση επίπτωση σε άτομα που βιώνουν προκλήσεις ψυχικής υγείας.  

Σε ό,τι αφορά τον καταλογισμό το άρθρο 33 αναφέρεται σε «κωφάλαλους εγκληματίες», για 

τους οποίους δέχεται τον μη καταλογισμό. Συγκεκριμένα, πράξη που τέλεσε κωφάλαλος δεν 

καταλογίζεται, αν κριθεί ότι δεν είχε την απαιτούμενη πνευματική ικανότητα να αντιληφθεί 

το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό. 

Κωφάλαλος για το Ποινικό Δίκαιο22 είναι το άτομο που εκ γενετής ή στην πρώτη νηπιακή του 

ηλικία στερήθηκε την ικανότητα ακοής και δεν μπόρεσε να αναπτύξει και την ικανότητα 

ομιλίας.  

Πέρα από την πλήρως αδόκιμη χρήση του όρου κωφάλαλος, η διάταξη αυτή απηχεί την 

απαρχαιωμένη αντίληψη πως ο άνθρωπος που στα πρώτα στάδια της πνευματικής του 

ανάπτυξης στερήθηκε δύο βασικά μέσα επικοινωνίας συνήθως εμφανίζει πνευματική 

υστέρηση. Η ρύθμιση είναι αναχρονιστική, εισάγει διακριτική μεταχείριση και αναπαράγει 

στερεότυπα και στίγμα καθώς συνδέει ορισμένες μορφές αισθητηριακής αναπηρίας με 

πνευματική ή νοητική αναπηρία.  

  

«Άρθρο: 33  

Κωφάλαλοι εγκληματίες  

1. Η πράξη που τέλεσε κωφάλαλος δεν του καταλογίζεται, αν κριθεί ότι δεν είχε την 

απαιτούμενη πνευματική ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει 

σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό.  

2. Αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, ο κωφάλαλος 

τιμωρείται με ελαττωμένη ποινή (άρθρο 83)». 

 

Στη συνέχεια, τα άρθρα 34 και 35 προβλέπουν τον μη καταλογισμό σε περίπτωση «διατάραξης 

πνευματικών λειτουργιών» ή «συνείδησης» ή «υπαίτια διατάραξη συνείδησης». Στις διατάξεις 

αυτές οι αναφορές είναι σχετικά ουδέτερες καθώς η «διατάραξη πνευματικών λειτουργιών ή 

συνείδησης» δεν συνδέεται απαραίτητα με την ψυχική αναπηρία ή διαταραχή. Προβληματισμό 

προκαλεί η αναφορά σε «κανονική ψυχική κατάσταση» σε αντιδιαστολή με την «κατάσταση 

διαταραγμένης συνείδησης». Η αναφορά σε «ψυχική» κατάσταση είναι αδόκιμη λόγω των 

συνειρμών που προκαλεί. Ο όρος «διατάραξη της συνείδησης», που χρησιμοποιείται ήδη και 

 
22 Βλέπε Γ.Α. Μαγκάκης, Ποινικό Δίκαιο, ό.π. 
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δεν ταυτίζεται με την αναπηρία, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλο το άρθρο. Ως διατάραξη 

της βούλησης θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους Κώδικες.  

 

«Άρθρο: 34 Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης  

Η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν, όταν τη διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των 

πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί 

το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό. 

Άρθρο: 35 Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης  

1. Πράξη που κάποιος αποφάσισε σε κανονική ψυχική κατάσταση, αλλά που για την τέλεσή της 

έφερε τον εαυτό του σε κατάσταση διαταραγμένης συνείδησης του καταλογίζεται σαν να την 

τέλεσε με δόλο.  

2. Αν η πράξη που τέλεσε σε τέτοια κατάσταση είναι άλλη από εκείνη που είχε αποφασίσει, ο 

υπαίτιος τιμωρείται με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83)». 

 

Άλλη σημαντική διάταξη του ποινικού κώδικα με αναφορά στην αναπηρία είναι το άρθρο 69 

που αναφέρεται στα μέτρα θεραπείας όσων απαλλάσσονται από την ποινή «λόγω ψυχικής ή 

διανοητικής διαταραχής». Αν κάποιος, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών 

λειτουργιών του (άρθρο 34ΠΚ) ή κωφαλαλίας (άρθρο 33 παρ. 1ΠΚ), απαλλάχθηκε από την 

ποινή ή τη δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή ανώτερη 

από έξι μήνες, το δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα 

εφόσον κρίνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια23. Το μέτρο φύλαξης σε 

δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα είναι αναπληρωματικό της ποινής. Η αναφορά της διάταξης 

σε «ψυχική ή διανοητική διαταραχή» δεν κρίνεται αδόκιμη ή στιγματιστική. Ορθότερη θα ήταν 

η αναφορά «λόγω διάγνωσης ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» η οποία δεν στιγματίζει το 

άτομο που φέρει την διάγνωση. 

 

«Άρθρο 69 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή 

διανοητικής διαταραχής  

 1. Αν κάποιος που τέλεσε αξιόποινη πράξη, η οποία απειλείται με ποινή στερητική της 

ελευθερίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, απαλλάχθηκε από την ποινή λόγω ψυχικής ή 

διανοητικής διαταραχής (άρθρο 34), το δικαστήριο διατάσσει κατάλληλο για τη θεραπεία του 

μέτρο, εφόσον κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής του, υπάρχει κατά το χρόνο έκδοσης της 

απόφασης κίνδυνος, αν αφεθεί ελεύθερος, να τελέσει και άλλα τουλάχιστον ανάλογης 

βαρύτητας εγκλήματα. Η διάταξη της απόφασης που αφορά το θεραπευτικό μέτρο εκτελείται 

με φροντίδα της εισαγγελικής αρχής.  

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για όλα τα εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 

που απειλούνται με ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Δεν ισχύει 

 
23 Άρθρο 69 ΠΚ 
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για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας που δεν εμπεριέχουν χρήση βίας ή 

απειλή βίας.  

3. Κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα είναι: (α) η νοσηλεία σε ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού 

ή γενικού νοσοκομείου, (β) η νοσηλεία σε ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού 

νοσοκομείου και (γ) η υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα σε κατάλληλη εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά 

ιατρεία δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου.  

4. Οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου βεβαιώνονται με μία τουλάχιστον 

πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται αμέσως μετά τη σύλληψη και με άλλη μία τουλάχιστον 

πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιμο, με 

μέριμνα του εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εισάγεται προς εκδίκαση η υπόθεση. Οι 

πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται από πραγματογνώμονα που επιλέγεται, κατά προτίμηση, 

από τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο. Στις πραγματογνωμοσύνες 

προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο μέτρο θεραπείας». 

 

Αναφορά στην αναπηρία γίνεται και σε σχέση με την υπό όρους απόλυση καταδίκων. Στο 

άρθρο 105 οι αναφορές αφορούν κρατουμένους που «πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, 

σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, 

νεφρού ή μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή 

πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική 

αιμοκάθαρση ή από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας» καθώς και σε ποσοστά 

αναπηρίας. Η χρήση του όρου «πάσχει» είναι αδόκιμη και μπορεί να αντικατασταθεί από 

«έχουν διάγνωση». Κατά τα λοιπά οι αναφορές σε επιμέρους καταστάσεις κάνουν χρήση 

ιατρικών όρων που δεν μπορούν να θεωρηθούν a priori αδόκιμοι ή στιγματιστικοί.  

 

«Άρθρο 105 Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν 

ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο  

1. ΄Οσοι καταδικάστηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας μπορούν να απολυθούν υπό τον 

όρο της ανάκλησης σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις και εφόσον έχουν εκτίσει: α) 

προκειμένου για φυλάκιση, τα δύο πέμπτα της ποινής τους, β) προκειμένου για πρόσκαιρη 

κάθειρξη, τα τρία πέμπτα της ποινής τους, «γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 

δεκαεννέα (19) έτη».  

… 

«7. Κάθε ημέρα κράτησης κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση 

κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή 

μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από 

κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή 

από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) 

ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α) κρατούμενους με ποσοστό αναπηρίας 

πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που δεν μπορούν να εργαστούν, εφόσον κρίνεται ότι η 

παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας 
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αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατούμενους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω, γ) κρατούμενους στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από γνωμάτευση από Κέντρο 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που μπορεί βάσιμα να 

προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία τους, δ) κρατούμενους οι οποίοι 

νοσηλεύονται σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσοκομεία εφόσον η νοσηλεία τους έχει 

διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ε) κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν 

μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατούμενους που συμμετέχουν σε θεραπευτικό 

πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 51 του ν. 

4139/2013 (Α' 74), οργανισμού και ζ) κρατούμενους για όσο διάστημα διαρκεί η κράτηση τους 

σε χώρους αστυνομικών τμημάτων ή αστυνομικών διευθύνσεων. Η διακρίβωση της αναπηρίας 

στις περιπτώσεις α' και β' γίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 110Α. Ο 

ευεργετικός υπολογισμός διενεργείται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 46 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα και λαμβάνεται υπόψη εκτός από 

την υφ' όρον απόλυση και για τη λήξη της έκτισης της ποινής, τη μετατροπή της σε χρηματική 

ποινή ή κοινωφελή εργασία ή την αθροιστική έκτιση των ποινών.»  

«8. …. 

Αναφορά στην αναπηρία απαντάται στο άρθρο 123 σχετικά με θεραπευτικά μέτρα. Το άρθρο 

αυτό περιλαμβάνει αναφορά σε ανήλικο που «πάσχει από ψυχική ασθένεια ή τελεί σε νοσηρή 

διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών» ή «εμφανίζει ανώμαλη καθυστέρηση στην 

πνευματική και ηθική του ανάπτυξη». Αμφότερες αναφορές είναι αδόκιμες ιδίως η αναφορά 

σε «ψυχική ασθένεια» αλλά και η αναφορά σε «ανώμαλη καθυστέρηση…».  

 

 

 

«Άρθρο 123 Θεραπευτικά μέτρα  

1. Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως αν πάσχει από ψυχική 

ασθένεια ή τελεί σε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών ή από οργανική νόσο 

ή κατάσταση που του δημιουργεί σοβαρή σωματική δυσλειτουργία ή του έχει γίνει έξη η χρήση 

οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές 

του δυνάμεις ή εμφανίζει ανώμαλη καθυστέρηση στην πνευματική και την ηθική του ανάπτυξη, 

το δικαστήριο διατάσσει: α) την ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους 

γονείς, στους επιτρόπους του ή στην ανάδοχη οικογένεια, β) την ανάθεση της επιμέλειας του 

ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων, γ) την παρακολούθηση 

συμβουλευτικού θεραπευτικού προγράμματος από τον ανήλικο και δ) την παραπομπή του 

ανηλίκου σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί 

να επιβληθούν τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' ή β' σε συνδυασμό με το μέτρο 

που προβλέπεται στην περίπτωση γ'.  

2. Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ….  

3. Αν ο ανήλικος είναι χρήστης ναρκωτικών ….» 
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Στο ειδικό μέρος του ποινικού κώδικα αναφορές στην αναπηρία συναντώνται σε μια σειρά 

από αδικήματα. Το άρθρο 388 για κατάχρηση σε ασέλγεια αναφέρεται στην κατάχρηση «της 

παραφροσύνης» άλλου ενώ το άρθρο 348Α (πορνογραφία ανηλίκων) εισάγει επιβαρυντικές 

περιστάσεις όταν υπάρχει εκμετάλλευση «της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας» 

ανηλίκου. Το άρθρο 404 (τοκογλυφία) περιλαμβάνει στην αντικειμενική υπόσταση του 

εγκλήματος την εκμετάλλευση «ανάγκης, πνευματικής αδυναμίας, κουφότητας, απειρίας ή 

ψυχικής έξαψης».  

Στις τρεις αυτές περιπτώσεις απολύτως αδόκιμη είναι η χρήση των όρων παραφροσύνη, 

ψυχική ασθένεια, πνευματική αδυναμία και κουφότητα. Ευρύτερο προβληματισμό προκαλεί η 

άμεση συσχέτιση/ ταύτιση της αναπηρίας με την ευαλωτότητα και την θυματοποίηση, 

γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί στιγματιστικό.  

 

«Άρθρο: 338 Κατάχρηση σε ασέλγεια 

1. Όποιος με κατάχρηση της παραφροσύνης άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενης 

ανικανότητας του να αντισταθεί, ενεργεί επ' αυτού συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.» «Αν ο παθών είναι ανήλικος, τιμωρείται με κάθειρξη 

τουλάχιστον δέκα ετών.»  

2. …  

3. ... 

Άρθρο 348Α Πορνογραφία ανηλίκων 

1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή 

εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο δια θέτει, αγοράζει, 

προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει 

πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.  

2. ….  

3. ….  

4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και 

χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ: α. αν τελέσθηκαν κατ' 

επάγγελμα ή κατά συνήθεια, β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας 

συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της 

σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης 

βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο 

έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε 

σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ένα 

από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α' έως και στ' της παρ. 2 του άρθρου 342 πρόσωπα. Αν 

η πράξη των περιπτώσεων β' ή γ' είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, 

επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως 
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πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια 

κάθειρξη.  

5. …. 

Άρθρο 404 Τοκογλυφία  

1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή 

παράταση της προθεσμίας πληρωμής εκμεταλλεύεται την ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, 

την κουφότητα, την απειρία ή την ψυχική έξαψη εκείνου που παίρνει την πίστωση, 

συνομολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα, που 

ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις είναι προφανώς δυσανάλογα προς την παροχή του 

υπαιτίου, τιμωρείται "με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών" και με χρηματική ποινή.  

2. ….  

3. …. » 

 

Τέλος, στον Ποινικό Κώδικα εντοπίζονται επίσης το ειδικό αδίκημα της παραμέλησης της 

εποπτείας «παραφρόνων». Η χρήση του όρου παράφρων είναι προφανώς αδόκιμη και 

στιγματιστική.  

 

«Άρθρο 439 Παραμέληση της εποπτείας παραφρόνων  

΄Οποιος παραμελεί το καθήκον της εποπτείας παράφρονα έτσι που να μπορεί να προκύψει από 

την παραμέληση κίνδυνος για άλλον, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση». 

 

Δ.2.4 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας  

 

Η Ποινική Δικονομία είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν την αρμοδιότητα και την 

διαδικασία διεξαγωγής της ποινικής δίκης. Διατάξεις με αναφορά στην αναπηρία στις 

ποινικές διαδικασίες εντοπίζονται σε σχέση με τον κατηγορούμενο και πρόσωπα που 

μπορούν να είναι μάρτυρες στην ποινική δίκη. Συγκεκριμένα, το άρθρο 80 αναφέρεται σε 

«ψυχική ασθένεια» του κατηγορούμενου όταν «βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης των 

πνευματικών του λειτουργιών».  Αδόκιμη είναι η χρήση του όρου ασθένεια αλλά και η ταύτισή 

της ψυχικής ασθένειας με την διατάραξη πνευματικών λειτουργιών. Ο δεύτερος είναι 

ουδέτερος (ως προς την αναπηρία) όρος και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς αναφορά 

σε ψυχική ασθένεια.  

 

«Άρθρο: 80 Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου 

1. Όταν ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης των πνευματικών του 

λειτουργιών, το δικαστήριο, αν δεν πρόκειται να εκδώσει αθωωτική απόφαση ή να παύσει 

οριστικά την ποινική δίωξη ή να την κηρύξει απαράδεκτη, διατάσσει την αναστολή της 
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διαδικασίας. Αν ο κατηγορούμενος τελεί σε προσωρινή κράτηση, το δικαστήριο διατάσσει 

ταυτόχρονα και την τοποθέτησή του σε δικαστικό ψυχιατρείο και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει τέτοιο, σε άλλο ψυχιατρείο, κατά προτίμηση δημόσιο. Η διάρκεια της παραμονής δεν 

μπορεί να υπερβεί τους τρείς μήνες.  

2. Για τη βεβαίωση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου διατάσσεται προηγουμένως 

πραγματογνωμοσύνη (άρθρο 200).  

3. Αν η κατάσταση αυτή προκύψει πριν από το τέλος της ανάκρισης, τα παραπάνω τα διατάσσει 

ο ανακριτής, χωρίς να εμποδίζεται από τον λόγο αυτό στην ενέργεια των αναγκαίων πράξεων 

για τη βεβαίωση του εγκλήματος.  

4. Η εξακολούθηση της διαδικασίας, αν πάψουν να υπάρχουν οι λόγοι της αναστολής, 

διατάσσεται από το δικαστήριο ή τον ανακριτή σύμφωνα με τις διακρίσεις των παρ. 1 και 3». 

 

Σε ό,τι αφορά τους άλλους παράγοντες της ποινικής δίκης, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για μάρτυρες. Το άρθρο 209 αναφέρεται σε «μάρτυρα που 

είναι παράφρονας» ενώ το άρθρο 229 σε «μάρτυρες κουφούς και άλαλους». Η χρήση όλων των 

παραπάνω όρων είναι αδόκιμη ενώ στερεοτυπικές είναι οι αναφορές σε κουφό ή άλαλο ή 

κωφάλαλο που δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει. Η προσβασιμότητα της ποινικής 

διαδικασίας και η υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές μπορούσε να ρυθμιστεί χωρίς 

αναφορά στην αναπηρία.  

 

«Άρθρο: 209 Υποχρέωση για μαρτυρία 

1. Αν κάποιος καλείται νόμιμα για μαρτυρία, δεν μπορεί να την αρνηθεί, εκτός από τις 

εξαιρέσεις που ρητά αναγράφονται στον κώδικα.  

2. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει κάποιο μάρτυρα που 

είναι παράφρονας ή βρίσκεται προφανώς σε τέτοια διανοητική κατάσταση, ώστε να μην είναι 

σε θέση να παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συμβεί. 

Άρθρο 219 Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο 

1. Κάθε μάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να δώσει τον ακόλουθο όρκο: 

«Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο 

την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε».  

2. Ο άλαλος μάρτυρας που γνωρίζει να γράφει, ορκίζεται γράφοντας και υπογράφοντας τον 

άνω όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει, δίδει τον όρκο της προηγούμενης παραγράφου, με την 

βοήθεια διερμηνέα.  

3. Οι κληρικοί ή οι ιερωμένοι κάθε δόγματος ή αναγνωρισμένης θρησκείας δεν ορκίζονται. 

Αντί γι' αυτό δίνουν κατά την παρ. 1 διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς από τους οποίους διέπονται. 

Άρθρο: 229 Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι 

1. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως μάρτυρας ή ως 

κατηγορούμενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν 
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παρατηρήσεις δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από τον γραμματέα της ανάκρισης ή 

του δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις 

και οι παρατηρήσεις δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι 

ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται γραπτώς και αυτός απαντά με τον ίδιο τρόπο. Στο 

ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού 

μονογραφηθούν από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, καταγράφονται στα πρακτικά και 

συνοδεύουν τη δικογραφία.  

2. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει 

την ανάκριση ή διευθύνει την συζήτηση, διορίζει έναν ή δύο διερμηνείς, που, αν είναι δυνατό, 

επιλέγονται κατά προτίμηση μεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται με τον 

κουφό, τον άλαλο ή τον κωφάλαλο. Κατά τα άλλα, τηρούνται αν είναι δυνατό, οι διατάξεις του 

κώδικα που αναφέρονται στους διερμηνείς». 

 

Άλλες διατάξεις που αφορούν την επίδοση (Άρθρο 155), τους περιοριστικούς όρους (Άρθρο 

283), την παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο (Άρθρο 313) και την αναβολή της εκτέλεσης 

(Άρθρο 555) αναφέρονται σε «ψυχικά ασθενείς», σε «κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική 

ή διανοητική διαταραχή». Η αναφορά σε ψυχικά ασθενείς είναι αδόκιμη καθώς και η αναφορά 

σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή μπορούσε να αντικατασταθεί από τον όρο «διατάραξη της 

συνείδησης» που δεν παραπέμπει στην αναπηρία.  

 

«Άρθρο 155 Επίδοση 

1. Η επίδοση γίνεται με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφερομένου διαδίκου από 

ποινικό ή δικαστικό επιμελητή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από όργανο της δημόσιας 

δύναμης. Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφερόμενο στον τόπο της 

διαμονής ή της κατοικίας του ή του καταστήματος ή στον τόπο όπου εργάζεται τούτος, 

εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διαμένουν μαζί του 

ή στους οικιακούς βοηθούς του ή στον θυρωρό της κατοικίας που μένει ή στον διευθυντή ή σε 

κάποιον από όσους εργάζονται στον ίδιο τόπο. Από όλους τους παραπάνω εξαιρούνται όσοι 

κατά την ανέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει την επίδοση είναι νεότεροι των δεκαοκτώ 

ετών ή ψυχικά ασθενείς ή τελούντες προφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ανάλογης 

ουσίας. Εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκλημα, όταν η επίδοση πρόκειται να γίνει 

στον κατηγορούμενο, και αντιστρόφως. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια β' και γ' 

είναι υποχρεωμένα να παραδώσουν στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο που τους επιδόθηκε 

χωρίς καμιά χρονοτριβή. Η επίδοση βουλευμάτων, αποφάσεων και ποινικών διαταγών μπορεί 

να γίνει και με παράδοση του σχετικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο σε ψηφιακή μορφή, η 

γνησιότητα του περιεχομένου του οποίου θα πιστοποιείται με προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράδοση του πιο πάνω εγγράφου συνοδεύεται 

με την παράδοση στα χέρια του ενδιαφερομένου έκθεσης, στην οποία θα αναφέρεται το είδος 

του επιδιδομένου εγγράφου και ο λόγος για τον οποίο αυτό επιδίδεται.  

2. ….. 

Άρθρο 283 Οι περιοριστικοί όροι 
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1. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να 

εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή στην Ελλάδα ή σε ελληνική 

προξενική αρχή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή 

στο εξωτερικό και η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα. 

Σε περίπτωση επιβολής του περιοριστικού όρου της εμφάνισης σε ελληνική προξενική αρχή, η 

τελευταία υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των δικαστικών αρχών. Για τους 

ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα 

αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως ια' της παρ. 1 του άρθρου 

122 ΠΚ. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με το 

μέτρο της περ. ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν 

ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται ένα από 

τα μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.  

2. …. 

 

Άρθρο: 313 Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο 

Το συμβούλιο αποφασίζει την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου 

δικαστηρίου, όταν διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που στηρίζουν κατηγορία 

εναντίον του για ορισμένη πράξη. Ομοίως, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου 311, το δικαστικό συμβούλιο διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο 

ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου και όταν κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση απαλλαγής 

από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και επιβολής μέτρου θεραπείας κατά 

το άρθρο 69Α ΠΚ. Αν κατά του κατηγορουμένου έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης, 

το σχετικό βούλευμα του συμβουλίου εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών από την 

υποβολή σε αυτό της πρότασης του εισαγγελέα. 

Άρθρο: 555 Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης 

1. Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής αναβάλλεται, αν ο καταδικασθείς 

παρουσίασε μετά την καταδίκη του ψυχική ή διανοητική διαταραχή τέτοιας έντασης, ώστε να 

μην έχει συνείδηση της εκτελούμενης ποινής. Ταυτόχρονα διατάσσεται η νοσηλεία του σε 

δημόσιο ψυχιατρικό ή γενικό νοσοκομείο. Το άρθρο 70 ΠΚ εφαρμόζεται αναλόγως. Μετά την 

ολοκλήρωση της θεραπείας ο καταδικασθείς εκτίει την ποινή του, από την οποία αφαιρείται ο 

χρόνος νοσηλείας του.  

2. Την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβολή διατάσσει ύστερα από αίτηση του 

καταδίκου ή του εισαγγελέα το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Σε περίπτωση 

περισσότερων αποφάσεων διάφορων δικαστηρίων την αναβολή διατάσσει το κατά το άρθρο 

551 αρμόδιο δικαστήριο.  

3. Στην περίπτωση του άρθρου τούτου ο εισαγγελέας που έχει την επιμέλεια της εκτέλεσης 

οφείλει να διατάξει προηγουμένως την εξέταση του καταδίκου από δύο γιατρούς, αν είναι 

δυνατό ειδικούς». 

 

Δ.2.5 Νομοθεσία για την ψυχική υγεία  
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O Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» αποτελεί το βασικό νομοθέτημα στον τομέα της 

ψυχικής υγείας με το οποίο επιχειρείται η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με 

βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής. Παρά το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει σε 

μεγάλο βαθμό οργανωτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνει ωστόσο διατάξεις σχετικά με τις αρχές 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία κλπ. 

Είναι ενδιαφέρον να αξιολογήσει κανείς τις γλωσσικές επιλογές σε ένα νομοθέτημα με 

σημαντικό νομικό – αλλά και συμβολικό- αποτύπωμα στον χώρο της ψυχικής υγείας.  

Συνολικά, ο νόμος χρησιμοποιεί διαφορετικούς όρους για να αναφερθεί στους 

ωφελούμενους των υπηρεσιών ψυχικής υγείας:  

● Άτομα με ψυχικές διαταραχές – 36 αναφορές  

● ασθενείς με ψυχικές διαταραχές – 1 αναφορά  

● άτομα με ψυχικές διαταραχές ή και άλλες ειδικές ανάγκες -1  

● Άτομα με ειδικές ανάγκες - 1 

● Άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα -4  

● Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.)  
 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Αρθρο 1 Γενικές Αρχές Παροχής Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας 

  1. Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την 

πρόληψή, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές 

διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου και με μαθησιακά προβλήματα. 

  2. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με βάση τις αρχές της 

τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής 

φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην 

προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

Αρθρο 2 

Γραφείο και Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές 

1. Συνιστάται, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, στην αυτοτελή υπηρεσία προστασίας των 

δικαιωμάτων των ασθενών, Γραφείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με 

Ψυχικές Διαταραχές. 

2. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές 

Διαταραχές στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών του ν. 

2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α`/21.8.1997). 

3. Η Ειδική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με 

ψυχικές διαταραχές, όπως το δικαίωμα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις Μονάδες 
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Ψυχικής Υγείας, το δικαίωμα για εξειδικευμένη ατομική θεραπεία, το δικαίωμα να αμφισβητεί 

ο ασθενής στο δικαστήριο την Ακούσια νοσηλεία, να συνομιλεί κατ` ιδίαν με δικηγόρο, να έχει 

πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων που τον αφορούν, το δικαίωμα να προστατεύει την 

περιουσία του, το δικαίωμα της κοινωνικής του επανένταξης. Ειδικότερα η Ειδική Επιτροπή:  

α) Δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε πολίτη, οργάνωση, φορέα ή 

οποιοδήποτε Επιτροπή ή Αρχή. 

β) Επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

γ) Πραγματοποιεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία έκτακτες επισκέψεις σε 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

δ) Ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών με κάθε πρόσφορο 

μέσο, όπως έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, καταχωρίσεις στον Τύπο ή τηλεοπτικά 

μηνύματα. 

ε) Δέχεται και διερευνά περαιτέρω τις ετήσιες υποχρεωτικές εκθέσεις των υπευθύνων 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή των νόμιμων αναπληρωτών τους, καθώς και των 

τριμελών επιτροπών προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών του άρθρου 1 παρ. 4 εδ. 

2 του ν. 2519/1997. 

στ) Υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για το έργο της στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου 

Προστασίας των δικαιωμάτων των Ασθενών. 

ζ) Υποβάλλει έκθεση κάθε φορά που διαπιστώνει παραβίαση των δικαιωμάτων των 

ατόμων με ψυχικές διαταραχές στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών του ν. 2519/1997, η οποία προβαίνει στις περαιτέρω νόμιμες 

ενέργειες, όταν κρίνεται απαραίτητο. 

η) Παρεμβαίνει κάθε φορά που διαπιστώνει παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με 

ψυχικές διαταραχές, προβαίνει σε συστάσεις και αποστέλλει αναφορά στο αρμόδιο 

όργανα για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη. 

θ) Οργανώνει, εποπτεύει και συντονίζει σε συνεργααία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους 

του τόπου κατοικίας ή διαμονής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές την εθελοντική 

δικηγορική αρωγή σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις αρχές 

οργάνωσης του τμήματος δικηγορικής αρωγής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση 

του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ορίζονται οι 

προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο  τρόπος οργάνωσης και παροχής της δικηγορικής αρωγής για την 

προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και κάθε λεπτομέρεια 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

5…  

6... ». 

Οι γλωσσικές επιλογές δεν είναι συνεπείς και απηχούν μια στερεοτυπική και στιγματιστική 

γλώσσα όπου η ψυχική διαταραχή συνδέεται με ή αποτελεί ασθένεια ή παθογένεια. Το 

νομοθέτημα κάνει χρήση και ουδέτερων όρων, όπως λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά 

μόνο περιστασιακά και χωρίς συνοχή.  
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Ο κύριος όρος που χρησιμοποιείται είναι «άτομο/α με ψυχικές διαταραχές». Η χρήση 

εναλλακτικών όρων δεν φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή που αναφέρεται σε 

επιμέρους ομάδες ατόμων. Οι όροι που έχουν επιλεγεί είναι αδόκιμοι ιδίως οι «ασθενείς» με 

ψυχικές διαταραχές, άτομα με «ψυχικές διαταραχές ή άλλες ειδικές ανάγκες», «άτομα με 

ειδικές ανάγκες». Εξαίρεση αποτελεί ο όρος «λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας» που ωστόσο 

χρησιμοποιείται ελάχιστα. Η χρήση του όρου «διαταραχή» υπονοεί βλάβη και την σύγκριση με 

ένα «ιδεατό, μη διαταραγμένο» πρότυπο και δεν είναι συμβατή με το δικαιωματικό μοντέλο 

της αναπηρίας. Με δεδομένο ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένο μοντέλο 

αναφοράς σε όλες τις μορφές αναπηρίας με τρόπο συμβατό  (και αποδεκτό) από το 

δικαιωματικό μοντέλο, η χρήση του όρου «διαταραχή» μπορεί να είναι αποδεκτή μόνο σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει αναφορά σε ιατρική ή ψυχιατρική διάγνωση και όταν η χρήση 

του γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες ή από μη εξειδικευμένους με αναφορά σε 

συγκεκριμένη διάγνωση από ειδικό.  

Εναλλακτικές εκφράσεις αποτελούν τα «άτομα με διάγνωση ψυχικής διαταραχής» ή 

«λήπτες/χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας».  

 

Δ.2.6 Νομοθεσία για αναπηρικά επιδόματα  

 

Η ελληνική πολιτεία παρέχει μια σειρά από προγράμματα για άτομα με αναπηρία. Στην 

ενότητα αυτή εξετάζονται κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και 

λεπτομέρειες εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρία και η 

γλώσσα που χρησιμοποιείται.  

 

Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας  

Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με βαριά αναπηρία ρυθμίστηκε το 1989.  Η 

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') αναφέρεται σε «άτομα με ειδικές ανάγκες» που είναι 

άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα λόγω σοβαρής «σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή 

αναπηρίας». Η αναφορά σε άτομα με ειδικές ανάγκες και νοητική ή ψυχική ασθένεια είναι 

αδόκιμη και η χρήση των όρων αυτών παρέμεινε μέχρι το 201324 όταν το πρόγραμμα 

μετονομάστηκε σε «πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας». Δικαιούχοι είναι 

ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες και ειδικότερα α) άτομα 

που λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό 

αναπηρίας από 67% και άνω β) άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που 

έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, γ) άτομα με διαβήτη τύπου 1 

 
24 2070235/7915/0022 (ΦΕΚ 700, Β΄, 1989) 

Π4γ/ Φ.225/οικ.2866 (ΦΕΚ 629 Β΄ 1995) 
Δ29α/Φ32/ΓΠοικ.10804/528 (ΦΕΚ 1189 Β΄ 2013) 
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ινσουλινοεξαρτώμενο με έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Αδόκιμη παραμένει η 

χρήση του όρου «σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας».  

 

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με σοβαρή και βαριά νοητική υστέρηση  

Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε το 198225 ως πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης βαριά 

νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών. Από την αρχική ρύθμιση αλλά 

και σε όλες τις επικείμενες τροποποιήσεις26 χρησιμοποιείται ο αδόκιμος όρος «βαριά 

νοητικά καθυστερημένα άτομα». Η ονομασία του προγράμματος και η αντικατάσταση των 

σχετικών αναφορών τροποποιήθηκε μόλις το 201927.  

 

«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142 (1) Τροποποίηση της 

Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση 

προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β') .  

Άρθρο 1  

Το πρόγραμμα που καθιερώθηκε με την υπ’ αριθ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 κοινή υπουργική 

απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά 

καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών (ΦΕΚ 724/Β΄), όπως ισχύει, μετονομάζεται 

σε «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση».  

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:  

α) άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 

80%) και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34)  

β) άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή 

ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%) 

γ) άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή 

σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%).  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 965/Β΄).  

 
25 Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως των βαριά 

νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών» (ΦΕΚ 724/Β’) 
26 Γ4Β/Φ.423/οικ.1167/1984 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση κι επέκταση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 

βαριά νοητικά καθυστερημένων, που εφαρμόζεται με την κοινή υπουργική απόφαση Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982» (ΦΕΚ 289/Β΄), 
Π4γ/Φ.423οικ.2797/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά 
νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 467/Β΄), Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ.6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση Κ.Υ. αποφάσεων καταβολής των Επιδομάτων στα Τυφλά - Κωφάλαλα - βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και 
Ανασφάλιστα Τετραπληγικά - Παραπληγικά - Ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄/1997), Γ4γ/Φ.423/οικ.1875/1998 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 353/Β΄) 
και Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/ 10-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 
βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (ΦΕΚ 965/Β΄/2013). 
27 Δ12α/Φ32/ΓΠ.7032/142/ (ΦΕΚ 2553 Β΄ 2019) 
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Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη με την παρούσα καταργείται».  

 

Πλέον το πρόγραμμα αφορά α) άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, β) άτομα με 

σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά 

νοητική υστέρηση γ) άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger. Η χρήση ιατρικής ορολογίας δεν μπορεί να 

θεωρηθεί a priori αδόκιμη ή στιγματιστική.  

 

Κώφωση – βαρηκοΐα  

Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την Δ3β/423 (ΦΕΚ 306 Β΄ 1973) με αποδέκτες κωφάλαλους 

ηλικίας μέχρι 18 ετών. Η αναφορά σε κωφάλαλους διατηρείται σε όλες τις τροποποιήτικές 

αποφάσεις.28 Η Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 (ΦΕΚ 965 Β΄ 2013) μετονομάζει το πρόγραμμα 

σε «πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων». 

 

«Άρθρο 1  

Το πρόγραμμα που καθιερώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ3β/423/1973 υπουργική απόφαση «Περί 

επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών» (ΦΕΚ 306/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα μετονομάζεται σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και 

βαρήκοων ατόμων. 

Άρθρο 2  

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της υπ’ αριθμ. 

Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 (ΦΕΚ 997/Β΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όπου θα πιστοποιείται η κώφωση − 

βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω».  

Άρθρο 3  

Οι περιπτώσεις α, β, γ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.422/οικ.1142/1985 κοινή υπουργική 

απόφαση «Αύξηση χρηματικού βοηθήματος Κωφαλάλων και επέκταση του σε νέες κατηγορίες 

αυτών» (ΦΕΚ 228/Β΄) αντικαθίστανται ως εξής:  

«Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται:  

α) Άτομα με κώφωση − βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 

ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών 

β) Άτομα με κώφωση − βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19−65 ετών, 

που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση − βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, 

πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη  

 
28  (ΚΥΑ 56, ΦΕΚ 291 Β΄ 1980, Γ4/ Φ.11-2/οικ. 1929, ΦΕΚ 724 Β΄ 1982, Γ4β/Φ.422/οικ.1904, ΦΕΚ 479 Β΄ 1984 και 

Γ4/Φ.422/οικ.1142, ΦΕΚ 228 Β΄ 1985). 
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γ) Άτομα με κώφωση − βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω, από 19 έως 25 

ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές 

σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονά− δες 

επαγγελματικής καταρτίσεως κ.λπ.». 

 

Σε μεγάλο βαθμό οι αδόκιμες και στιγματιστικές γλωσσικές αναφορές σε κωφάλαλους έχουν 

απαλειφθεί. Προβληματισμό προκαλεί η διατήρηση της αναφοράς σε ταυτόχρονη «χρόνια 

σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη».  

 

Τυφλότητα – αναπηρία όρασης  

Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την ΚΥΑ Γ4/534 (ΦΕΚ 159 Β΄ 1981) η οποία αναφερόταν σε 

τυφλούς. Η αναφορά σε τυφλούς (όχι τυφλά άτομα) παρέμειναν στις τροποποιήσεις του 

προγράμματος (1480/1981, ΦΕΚ 457 Β΄ 1981, Π4γ/Φ. 421/Φ.422/Φ. 423/Φ.221/οικ.6286, ΦΕΚ 

997 Β΄ 1997 και Δ29α/Φ32/ΓΠοικ.10806/529, ΦΕΚ 1189 Β΄ 2013) μέχρι και το 2013 όταν. Η 

χρησιμοποιούμενη ορολογία και η ορθή αναφορά σε αναπηρία όρασης αντί για τυφλούς και 

τυφλότητα έγινε με το άρθρο 8 του Ν. 4331 /2015 (ΦΕΚ 69 Α΄).  

 

«Άρθρο 8 Αντικατάσταση του όρου «τυφλότητα» με τον ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης» 

στην κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/529  

Το άρθρο 1 της κ.υ.α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (Β΄ 1189) αντικαθίσταται ως εξής: «Το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/ Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286/1997 

κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα 

τυφλά−κωφάλαλα−βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά − 

παραπληγικά ακρωτηριασμένα» αντικαθίσταται ως εξής: «Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα πιστοποιείται η οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό 

αναπηρίας από 80% και άνω». 

 

Δ.2.7 Ενιαίος Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Φ.80000/45219/1864 

κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» 

(ΦΕΚ 4591/Β΄/2017) 

 

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας αποτελεί το βασικό νομοθέτημα με 

βάση το οποίο κατηγοριοποιούνται επιμέρους παθήσεις και συνδέονται με συγκεκριμένα 

ποσοστά αναπηρίας. Ο πίνακας αναφέρεται σε «πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή 

πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή 

εξασθενήσεων» και κατατάσσει τις επιμέρους διαγνώσεις κάτω από συγκεκριμένες 

παθήσεις. Δεν χρησιμοποιείται ο όρος αναπηρία αλλά «παθήσεις». Εξαίρεση αποτελεί η 

κατηγορία που αφορά «ψυχικές διαταραχές». Ως παράρτημα του ενιαίου πίνακα 
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περιλαμβάνεται και η κωδικοποίηση των νόσων σύμφωνα με τη δέκατη αναθεώρηση της 

«Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων» (ICD10). 

  

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

2. ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ 

3. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

4. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ  

5. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

6. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

7. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

8. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ  

9. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

10.  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

11. ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  

11.1. Οργανικές και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχέςF00-F09  

11.2. Ψυχικές διαταραχές σε χρήση ψυχοδραστικών ουσιών F10-F19  

11.3. Σχιζοφρένεια και άλλες παραληρητικές διαταραχές  

11.4. Συναισθηματικές διαταραχές  

11.5. Νευρωσικές, συνδεόμενες με το στρες και σωματόμορφες διαταραχές 11.6. 

Σύνδρομα εκδηλούμενα στη συμπεριφορά και συνδεόμενα με διαταραχές των 

φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες  

11.7. Διαταραχές προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ενηλίκου F60, F61, F62  

11.8. Νοητική υστέρηση F70-F79 

11.9. Διαταραχές αυτιστικού φάσματος F84, (F.84.0, F.84.1, F.84.2, F.84.3, F.84.4, 

F.84.5, F.84.8, F.84.9) 

11.10. Λοιπές διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης F80, F81  

11.11. Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως 

κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία F90, F91, F92, F95, F98.5  

11.12. Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος  

12. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

13.  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  

14.  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ - ΡΙΝΟΣ – ΛΑΡΥΓΓΑ 

15.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

16. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

17.  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

18.  ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

19. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  

20. ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Εισηγητικοί φάκελοι  
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22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κωδικοποίηση νόσων σύμφωνα με τη δέκατη αναθεώρηση της 

«Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων» 

(ICD10) ..........» 

 

Δ.3 Συμπεριληπτική γλώσσα στις ιστοσελίδες των αρμόδιων 

Υπουργείων, Φορέων και Οργανισμών 
 

Για τον εντοπισμό παραδειγμάτων στιγματιστικού λόγου σε δημόσια έγγραφα αλλά και στη 

Δημόσια Διοίκηση γενικότερα, διερευνήθηκαν οι ιστοσελίδες των αρμόδιων με την αναπηρία 

Υπουργείων και Δημοσίων Οργανισμών. Ειδικότερα, η αναζήτηση διεξήχθη στις ιστοσελίδες 

των εξής δημόσιων φορέων: Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΟΑΕΔ, Προεδρία της Κυβέρνησης και 

ΟΠΕΚΑ. Αναζήτηση πραγματοποιήθηκε επίσης, στη διαδικτυακή πύλη Gov.gr η οποία 

περιλαμβάνει πληροφορίες για την πρόσβαση στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αλλά και 

στη νεοσύστατη εφαρμογή Εmvolio.gr η οποία περιλαμβάνει ενημερώσεις αναφορικά με τον 

εμβολιασμό κατά της νόσου covid-19.  

Η αναζήτηση αφορούσε σε όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων με ειδική έμφαση στις 

ενότητες που περιλάμβαναν πληροφορίες και ενημερώσεις για τα άτομα με αναπηρία και 

χρόνιες παθήσεις ενώ χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά για μεγαλύτερη ακρίβεια στον 

εντοπισμό συναφούς πληροφορίας (όπως αναπηρία, ψυχική υγεία, ψυχική αναπηρία, ψυχική 

πάθηση, ειδικές ανάγκες κ.ά.). Σκοπός της αναζήτησης ήταν ο εντοπισμός μη ορθής 

ορολογίας και στιγματιστικής γλώσσας σε ανακοινώσεις, αναρτήσεις και δελτία τύπου σε 

θέματα που άπτονται της αναπηρίας γενικότερα και της ψυχικής υγείας ειδικότερα. Την 

ανάλυση των ευρημάτων συνοδεύουν προτάσεις με ορθότερες και πιο αποδεκτές ορολογίες 

ενώ τα χαρακτηριστικά παραδείγματα απεικονίζονται με στιγμιότυπα οθόνης των εκάστοτε 

ιστοσελίδων (screen shots). 

 

 

 

 

 

Gov.gr 
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Πηγή: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia 

Το gov.gr (www.gov.gr) είναι η διαδικτυακή πύλη που φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες 

των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου. Στη 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχει ειδική ενότητα που αφορά στις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στα άτομα με αναπηρία διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε πρότυπα 

αιτήσεων και βεβαιώσεων.  

Η ενότητα φέρει τον τίτλο «Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις» κάνοντας χρήση 

ορθής και συμπεριληπτικής γλώσσας. Η ορθή χρήση των όρων επιτεύχθηκε ύστερα από 

απαίτηση των αναπηρικών οργανώσεων και ειδικότερα της Εθνικής Συνομοσπονδίας των 

Ατόμων με Αναπηρία που πρότεινε την αντικατάσταση του αρχικού τίτλου «Άτομα με ειδικές 

ανάγκες» με τους ορθούς όρους που αναφέρονται και στον κυρωτικό νόμο 4074/2012 της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες29.   

 

Υπουργείο Υγείας  

Το Υπουργείο Υγείας (https://www.moh.gov.gr/) μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας έχει 

υπό την αρμοδιότητά του την προάσπιση και προαγωγή της υγείας για τα άτομα με ψυχική 

αναπηρία. Ειδικότερα, με το πρόγραμμα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» στοχεύει 

στην αλλαγή του τρόπου παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με μετάθεση του κέντρου 

βάρους από την παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, στην κοινοτική φροντίδα.  

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έχει κανείς πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών που 

αφορούν σε δράσεις για την ψυχική υγεία ενώ είναι διαθέσιμα τα πορίσματα και οι εκθέσεις 

 
29   Ε.Σ.Α.μεΑ. - «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται τη διόρθωση της αναχρονιστικής ορολογίας για τα άτομα με αναπηρία στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gov.gr» (esamea.gr) 
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της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές 

Διαταραχές. Στις πληροφορίες που προσφέρονται για το κοινό αλλά και στα δελτία τύπου 

και ενημερώσεις που αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν εντοπίζονται ορισμοί ή 

χαρακτηρισμοί που να μην συνάδουν με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και που 

να στιγματίζουν τα άτομα με ψυχική αναπηρία ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η αναφορά 

στην αναπηρία, στις χρόνιες παθήσεις και στην ψυχική αναπηρία ειδικότερα, γίνεται με 

αποδεκτούς όρους και χαρακτηρισμούς. Στα περισσότερα σημεία η αναφορά στα άτομα με 

αναπηρία γίνεται με τον σωστό όρο «άτομα με αναπηρία», η ψυχική αναπηρία αναφέρεται ως 

«ψυχική διαταραχή ή πρόβλημα ψυχικής υγείας» ενώ το άτομο με ψυχική αναπηρία 

αναφέρεται ως «άτομο με πρόβλημα ψυχικής υγείας ή άτομο με διάγνωση ψυχικής 

διαταραχής».  

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/to-thema-eidiki-agwgi 

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/) υπάγεται η 

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής με κύριο στόχο τη μέριμνα για την προστασία των Δικαιωμάτων 

των μαθητών με αναπηρία και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης. Στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για την ειδική αγωγή όπου συγκεντρώνονται 

όλες οι σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις. Στην ενότητα αυτή, δεν εντοπίζεται 

στιγματιστική γλώσσα ούτε χρήση ορολογίας που θα μπορούσε να προωθήσει τα στερεότυπα 

και τις προκαταλήψεις. Οι χαρακτηρισμοί που καταγράφηκαν είναι ορθοί χωρίς να υποτιμούν 
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και να στοχοποιούν τους μαθητές με αναπηρία. Ειδικότερα, οι αναφορές περιλαμβάνουν τους 

όρους «παιδιά με αναπηρία ή μαθητές με αναπηρία», «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», και 

«ψυχική υγεία ή ζητήματα ψυχικής υγείας». 

 

Προεδρία της Κυβέρνησης  

 

Πηγή: https://primeminister.gr/?s=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1 

 

Στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης (https://primeminister.gr/) μπορεί κανείς να 

ενημερωθεί για τις δράσεις και το έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ανάμεσα στη γενικότερη 

δραστηριότητα περιλαμβάνονται δελτία τύπου, ανακοινώσεις, αποσπάσματα από ομιλίες και 

δηλώσεις που αφορούν την αναπηρία. Στις διάφορες αναρτήσεις δεν εντοπίζεται 

στιγματιστική γλώσσα ούτε γίνεται χρήση στερεοτυπικής ορολογίας. Οι αναφορές στα άτομα 

με αναπηρία γίνεται με τον αποδεκτό όρο «άτομα με αναπηρία» ενώ ελάχιστες είναι οι 

αναφορές σε θέματα ψυχικής υγείας όπου όταν συναντώνται σχετικές αναφορές η ορολογία 

που χρησιμοποιείται είναι ουδέτερη και όχι στερεοτυπική.  

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
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Πηγή: https://www.oaed.gr/ 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (https://www.oaed.gr/) είναι η κεντρική 

δομή διαχείρισης ενός σημαντικού αριθμού  πολιτικών και δράσεων για την καταπολέμηση 

της ανεργίας. Στις δράσεις του συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων δράσεις κοινωνικής 

πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση της διαβίωσης του εργατικού δυναμικού αλλά και 

την προώθηση της κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης ευπαθών ομάδων. Ένα μεγάλο 

φάσμα των δράσεων του ΟΑΕΔ αφορά και απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία. Παρατηρείται 

ωστόσο η χρήση λανθασμένης και αναχρονιστικής ορολογίας. Χαρακτηριστικά, σε πολλά 

σημεία της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ εμφανίζονται οι παρακάτω μη αποδεκτές και 

ακατάλληλες λέξεις/ορολογίες: 

 

 

● Tο ΑμεΑ ή τα ΑμεΑ 

● Aνίκανος για εργασία 

● Ελαφρά Νοητική υστέρηση 

● Ψυχικές παθήσεις 

● Οργανικές ανεπάρκειες 

● Κινητικά προβλήματα 

● Ειδικές ανάγκες  

 

 

 

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, οι οποίοι εμφανίζονται στις ενότητες που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, είναι στιγματιστικοί καθώς απηχούν παρωχημένες 

ιατρικές αντιλήψεις περί «παθήσεων», «ανεπαρκειών» και προβλημάτων. Επίσης, 

mailto:ekpsath@otenet.gr
mailto:comms@svinoumetostigma.gr
https://www.oaed.gr/
https://www.oaed.gr/


 

48 

                                                                                                           
 

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Καλλιθέα | 210 9221739 | ekpsath@otenet.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse 

svinoumetostigma.gr | comms@svinoumetostigma.gr | facebook.com/svinoumetostigma | twitter.com/svinoumetostigm 

αναχρονιστικός είναι ο τρόπος που περιγράφονται οι διάφορες κατηγορίες αναπηρίας όπως 

νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, οργανική ανεπάρκεια. Οι ορολογίες αυτές δεν 

συνάδουν με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και προωθούν το ιατρικό μοντέλο, 

χαρακτηρίζοντας την αναπηρία ως πάθηση, πρόβλημα ή ανικανότητα και τα άτομα με 

αναπηρία αναδεικνύονται ως υποδεέστερα και με λιγότερες ικανότητες σε σχέση με άτομα 

χωρίς αναπηρία. Ο όρος «νοητική υστέρηση» είναι ιδιαίτερα στιγματιστικός και 

προβληματικός. Συναντάται, ωστόσο, σε κάποια από τα ταξινομητικά εργαλεία που ακόμα 

χρησιμοποιούνται και σε διαγνώσεις μετά από χρήση κάποιων ψυχομετρικών εργαλείων, που 

ακόμα χρησιμοποιούνται επίσης. Το γεγονός αυτό δεν τον καθιστά ωστόσο συμβατό με το 

δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας. Ο ενδεδειγμένος και επικαιροποιημένος όρος είναι 

άτομο με νοητική αναπηρία.  

Τέλος, άστοχη είναι η χρήση της  συντομογραφίας «ΑμεΑ» καθώς μετατρέπουν τα άτομα με 

αναπηρία από υποκείμενα/φορείς δικαιωμάτων σε αντικείμενα. Η δικαιωματική προσέγγιση 

επιτρέπει την περιγραφή της αναπηρίας και των χρόνιων παθήσεων με όρους 

συμπεριληπτικούς και λιγότερο στιγματιστικούς, επιτρέποντας την καλύτερη κοινωνική 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Ενδεικτικά, προτείνεται η αντικατάσταση των μη ορθών 

χαρακτηρισμών με τις παρακάτω ορολογίες: 

 

 

• Άτομο με αναπηρία ή άτομα με αναπηρίες 

• Άτομο με νοητική αναπηρία 

• Ψυχική αναπηρία/ διάγνωση ψυχικής διαταραχής ή 
προβλήματα ψυχικής υγείας 

• Χρόνιες παθήσεις 
• Κινητική αναπηρία 

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
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Πηγή: https://ypergasias.gov.gr/koinoniki-allilengyi/atoma-me-anapiria/ 

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (https://ypergasias.gov.gr/koinoniki-allilengyi/atoma-me-anapiria/) είναι ο 

αρμόδιος φορέας επίβλεψης των πολιτικών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και την 

εκπόνηση προγραμμάτων για την οικονομική τους ενίσχυσης. Στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου καθώς και στα Δελτία Τύπου που αναφέρονται σε ανακοινώσεις για θέματα 

αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία αναφέρονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων με την 

ορθή ορολογία χωρίς να λείπουν μερικές «αστοχίες».  

Ειδικότερα, στον πίνακα καταγραφής των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, συναντάμε 

τον στιγματιστικό χαρακτηρισμό ψυχική πάθηση ή βλάβη ενώ η νοητική αναπηρία 

αναφέρεται ως νοητική υστέρηση. Η αναφορά σε «βλάβη» είναι απολύτως ακατάλληλη. 

Προβληματική είναι επίσης η αναφορά σε «πάθηση» καθώς ταυτίζει τα ψυχοκοινωνικά 

εμπόδια με ασθένεια και παραπέμπει υπέρμετρα στο ιατρικό μοντέλο. Η αναφορά σε 

«υστέρηση» είναι επίσης μη αποδεκτή λόγω των παραλληλισμών που υπονοεί. Οι παραπάνω 

όροι δεν συνάδουν με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και εμφορούνται από 

προκαταλήψεις καθώς υπονοούν υστέρηση σε σχέση με ένα ιδεατό υγιές πρότυπο. Πρέπει να 

σημειωθεί ωστόσο ότι ο όρος «ψυχική πάθηση» χρησιμοποιείται σε ιατρικό/κλινικό πλαίσιο. 
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Ο  όρος νοητική υστέρηση συναντάται σε  κάποια από τα ταξινομητικά εργαλεία που ακόμα  

χρησιμοποιούνται και σε διαγνώσεις μετά από χρήση κάποιων ψυχομετρικών εργαλείων, που 

ακόμα χρησιμοποιούνται, επίσης. Ωστόσο, ο ενδεδειγμένος και επικαιροποιημένος όρος είναι 

άτομο  με νοητική αναπηρία. Δεδομένης της έλλειψης ολοκληρωμένης εναλλακτικής η 

χρήση των όρων αυτών είναι αποδεκτή μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες και όπου δεν 

υπάρχει εναλλακτική λύση. 

 

 

● Ψυχική πάθηση ή βλάβη 

● Νοητική υστέρηση 

 

Οι παραπάνω όροι μπορούν να αντικατασταθούν με:  

 

 

• Νοητική αναπηρία  

• Ψυχική αναπηρία/διάγνωση ψυχικής πάθησης /διαταραχής 

 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ  

 

Πηγή: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/erotiseis-apantiseis/ 

 

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (https://opeka.gr/) είναι 

ο βασικός μοχλός υλοποίησης των πολιτικών  που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός του Οργανισμού είναι η χορήγηση 
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χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προνοιακών παροχών, επιδομάτων, 

οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική 

ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού καθώς και η υλοποίηση, εκτέλεση 

και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές 

του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Οι παραφωνίες στην ιστοσελίδα συναντώνται στις πληροφορίες αναφορικά με τα 

προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και τα επιδόματα όπου χρησιμοποιείται ο όρος νοητική 

υστέρηση και πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη. Οι στιγματιστικές αυτές εκφράσεις 

αναφέρονται στις αποφάσεις που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι 

υφιστάμενες παροχές και επομένως αναπαράγονται από τον ΟΠΕΚΑ στην αντίστοιχη ενότητα 

της ιστοσελίδας του. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα 

άτομα με αναπηρία περιλαμβάνει αναχρονιστικούς χαρακτηρισμούς που βασίζονται στο 

ιατρικό μοντέλο. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με αναπηρία προσεγγίζονται ως «ασθενείς» που 

χρήζουν θεραπείας και αποκατάστασης ενώ υποτιμούνται οι ικανότητες και δεξιότητες 

τους. 

 

● Ψυχική πάθηση ή βλάβη 

● Νοητική υστέρηση 

 

Οι παραπάνω όροι μπορούν να αντικατασταθούν με: 

 

 

• Νοητική αναπηρία  
• Ψυχική αναπηρία/διάγνωση ψυχικής πάθησης /διαταραχής 

 

Emvolio.gr 

Η ηλεκτρονική εφαρμογή emvolio.gr (https://emvolio.gov.gr/) περιλαμβάνει ενημερώσεις και 

οδηγίες για τον εμβολιασμό ένταντι της νόσου covid-19. Στις οδηγίες για τον εμβολιασμό 

κατ’ οίκον που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 

Υγείας, στον ορισμό των πολιτών με αδυναμία μετακίνησης, αναφέρονται και τα άτομα με 

ψυχική αναπηρία. Ειδικότερα, ο οδηγός κάνει λόγο για άτομα με βαριά ψυχική ή νοητική νόσο 

που η έξοδος από το οίκημά τους συνδυάζεται με σημαντική αποδιοργάνωση της 

συμπεριφοράς τους (π.χ. επιθετική συμπεριφορά). Η συσχέτιση της επιθετικής συμπεριφοράς 

με την ψυχική αναπηρία είναι στερεοτυπική και στιγματιστική. Τέτοιου είδους 

χαρακτηρισμοί θα πρέπει να αποφεύγονται προς εξάλειψη των ανισοτήτων και των 

προκαταλήψεων. 
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Πηγή: https://emvolio.gov.gr/ 

 

Δ.4 Συμπεριληπτική γλώσσα σε δημόσια έγγραφα 
 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 438) «δημόσιο έγγραφο» είναι κάθε 

έγγραφο το οποίο συντάσσεται κατά τους τύπους που ορίζει ο νόμος από δημόσιο υπάλληλο 

ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία, εφόσον το εκδίδον όργανο 

είναι καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για πιστοποίηση όσων βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι 

έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο, ή ότι έγιναν ενώπιόν του. Το ύφος ενός 

εγγράφου πρέπει να είναι ευγενικό και σοβαρό χωρίς να προδίδει δυσανασχέτηση ή 
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διαμαρτυρία, διότι υπάρχει κίνδυνος ο αποδέκτης να προσβληθεί ή να αισθανθεί ότι 

κατηγορείται. 30 

Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί κανονισμοί και οδηγοί επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών 

οι οποίοι αναφέρουν αρχές για την ορθή διαχείριση εγγράφων από τους δημοσίους 

υπαλλήλους αλλά και εξοικείωσής τους με όλο το φάσμα της διοικητικής αλληλογραφίας 

χωρίς όμως ρητή αναφορά στην χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:  

i) ο «Κανονισμός Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών» του Υπουργείου Εσωτερικών31, στον 

οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στο ύφος, στη γλώσσα και στη συμπεριφορά των 

εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης προς τις ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με αναπηρία 

ειδικότερα, καθώς και ο  

ii) «Οδηγός για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων - διοικητικών πράξεων»32 της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίον γίνεται μια γενική αναφορά στο ύφος, στη 

σαφήνεια, στην ακρίβεια και στην πληρότητα ενός δημοσίου εγγράφου χωρίς όμως να 

περιγράφεται η ορθή χρήση της γλώσσας προς αποφυγή προκαταλήψεων και στερεοτυπικών 

χαρακτηρισμών. Αποτέλεσμα  είναι η εμφάνιση απαρχαιωμένων και στιγματιστικών όρων και 

χαρακτηρισμών σε δημόσια έγγραφα που αφορούν άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. 

Σαφείς οδηγίες και κατευθυντήριες για το πώς οφείλει η Δημόσια διοίκηση να 

αντιμετωπίζει και να χαρακτηρίζει τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.  

Για τις ανάγκες της έρευνας ανατρέξαμε σε έγγραφα του δημοσίου που ανήκουν στην 

κατηγορία των βεβαιώσεων/αιτήσεων προς δημόσιες αρχές για υπηρεσίες που αφορούν τα 

άτομα με αναπηρία, γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ και του Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και αναζήτηση 

προκηρύξεων και προσκλήσεων που έχουν δημοσιευθεί από αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ και 

Υπουργεία). Επίσης, συμβουλευτήκαμε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη 

προκειμένου να εντοπίσουμε τυχόν αναφορές και παρεμβάσεις αναφορικά με άνιση 

μεταχείριση στη δημόσια διοίκηση.  

 

Βεβαίωση ενίσχυσης κωφαλαλίας  

 

 
30 https://pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery//files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE

%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD_2
6_6_20.pdf 
31 http://tdp.admin.ntua.gr/KEDY.pdf 
32 https://pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery/files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE

%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD_2
6_6_20.pdf 
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Πηγή:https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/atoma-me-anaperies-kai-khronies-patheseis/bebaiose-

khoregeses-oikonomikes-eniskhuses-kophalalias 

Ανάμεσα στις βεβαιώσεις οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία είναι και 

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας. Ο όρος κωφαλαλία είναι 

απαρχαιωμένος και έχει πλέον αντικατασταθεί με τον όρο αλαλία εκ κωφώσεως33 επομένως 

προτείνεται η μετονομασία της εν λόγω βεβαίωσης έτσι ώστε να μην γίνεται χρήση 

αναχρονιστικής και στιγματιστικής ορολογίας.  

 

Γνωματεύσεις/γνωστοποιήσεις αποτελεσμάτων πιστοποίησης αναπηρίας των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) 

 

Ψυχική αναπηρία 

 

 
33 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας- Αριθ. Φ. 80100/ 50885/3033 - ΦΕΚ Τεύχος Β 5987/31.12.2018 
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Οι γνωματεύσεις/γνωστοποιήσεις αποτελεσμάτων πιστοποίησης αναπηρίας που εκδίδονται 

από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)34, αναφέρονται στην ψυχική αναπηρία ως 

ψυχιατρική πάθηση ενώ στο έγγραφο αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ανίκανος προς κάθε 

βιοποριστική εργασία ο οποίος είναι απαραίτητος προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να 

λάβουν τις αναγκαίες και προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός 

εμπεριέχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά και λειτουργεί ως εμπόδιο στην ένταξη των ατόμων 

με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία ενώ τα άτομα με αναπηρία που στο 

πιστοποιητικό αναπηρίας τους περιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορούν να 

ενταχθούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα έπρεπε να εξαλειφθεί 

από τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ, ενώ παράλληλα να τροποποιηθούν τα καταστατικά, 

εσωτερικοί κανονισμοί κλπ των ασφαλιστικών ταμείων που χορηγούν την αντίστοιχη 

 
34 Η αναφορά γίνεται σε όσες γνωματεύσεις είναι υποχρεωτικό και το ζητάει το άτομο προκειμένου να λάβει σύνταξη θανόντος 

γονέα από ασφαλιστικό ταμείο. 
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παροχή, ώστε να μην θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση η άκρως στιγματιστική και 

αναχρονιστική έννοια της «ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία».  

Σκόπιμο επίσης θα ήταν να αναφέρεται ο κωδικός της διάγνωσης σύμφωνα με τα 

ταξινομητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και όχι η διάγνωση αυτή καθαυτή. 

 

Χρόνιες παθήσεις 
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Παρόμοιοι χαρακτηρισμοί εμφανίζονται και στις γνωματεύσεις/γνωστοποιήσεις που 

πιστοποιούν χρόνιες παθήσεις (η παραπάνω γνωμάτευση αφορά σε ασθενή με άνοια) όπου 

και εδώ όσοι έχουν κάποια χρόνια πάθηση χαρακτηρίζονται ως πνευματικά ανίκανοι προς 

κάθε βιοποριστική εργασία. Ο χαρακτηρισμός ανίκανος είναι στιγματιστικός και 

υποτιμητικός καθώς παραμερίζονται οι δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων αυτών 

προβάλλοντας την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις ως πρόβλημα, πάθηση ακόμα και 

ανικανότητα.  

 

 

Γνωμάτευση Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
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Στην παραπάνω έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), οι αναπηρίες και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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αναφέρονται με όρους που συνάδουν με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας χωρίς να 

παράγουν στερεότυπα ή προκαταλήψεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι όροι 

όπως νοητική αναπηρία και αισθητηριακές αναπηρίες. Επίσης, στην ψυχολογική αξιολόγηση 

δεν παρατηρείται χρήση στιγματιστικών χαρακτηρισμών και η ανάλυση της ψυχολογικής 

κατάστασης του μαθητή γίνεται με ήπιους και ουδέτερους όρους αξιολογώντας την επίδοση 

με εκφράσεις όπως «μέση ή χαμηλότερη επίδοση» «καλό επίπεδο κατανόησης» και «νοητική 

ικανότητα». 

 

Δημόσιες Προκηρύξεις-Προσκλήσεις 

 

 

Πηγή: https://www.diorismos.gr/agora-ergasias/20013/eisagwgh-katartizomenwn-sta-kek-amea-oaed-apokleiontai-ta-

atoma-me-psuxikh-anaphria 

Ο στιγματισμός στα δημόσια έγγραφα μπορεί να είναι ορατός ακόμα και όταν τα άτομα με 

αναπηρία δεν αναφέρονται σε αυτά είτε αποκλείονται από συγκεκριμένες διαδικασίες και 

δράσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας διακριτικής μεταχείρισης προς τα άτομα με 

αναπηρία αποτελεί η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Aτόµων µε 

αναπηρία για το έτος 2014-2015.  
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Συγκεκριµένα, στην πρόσκληση αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής: «Στα προγράµµατα δεν 

δύνανται να συµµετέχουν (…) τα άτοµα µε αναπηρία οφειλόµενη σε ψυχική ασθένεια». Ύστερα 

από αναφορές που παρέλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη, παρενέβη επισημαίνοντας ότι η 

προκήρυξη έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 12 «Ισότιµη αναγνώριση ενώπιον του νόµου», 

καθώς και το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύµβασης για τα 

Δικαιώµατα των ΑµεΑ. Ειδικότερα, τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν και να 

προωθούν το δικαίωµα στην εργασία και να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα προκειµένου τα 

άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσµατική πρόσβαση σε υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και 

σε επαγγελµατική κατάρτιση και σε συνεχή εκπαίδευση.  

Τέλος, η Αρχή επισήμανε πως το να µη συµπεριλαµβάνονται στην πρόσκληση άτοµα µε 

ψυχική αναπηρία στις σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία του ΟΑΕΔ 

συνιστά διακριτική και άνιση µεταχείριση, σύµφωνα µε την οδηγία 2000/78/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαµόρφωση Γενικού Πλαισίου Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία 

και στην Απασχόληση, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την ψήφιση του Ν. 

3304/2005, που αναφέρεται στην τήρηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

ανεξαρτήτως αναπηρίας στην απασχόληση.35 Στην πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ για το έτος 2021-2022 συμπεριλαμβάνονται τα άτομα 

με ψυχική αναπηρία επομένως η πίεση που ασκήθηκε φαίνεται πως λειτούργησε θετικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
 

Η επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και αφορούσε στην διεθνή 

εμπειρία, στην ελληνική νομοθεσία, στις δημόσιες ιστοσελίδες και σε επιλεγμένα δημόσια 

έγγραφα δείχνει τα εξής:  

• Η συμπεριληπτική και μη στιγματιστική χρήση της γλώσσας στον δημόσιο χώρο έχει 

απασχολήσει διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις αρκετών κρατών που παρέχουν 

 
35 Σύνοψη Διαμεσολάβησης (synigoros.gr) 

mailto:ekpsath@otenet.gr
mailto:comms@svinoumetostigma.gr
https://www.synigoros.gr/resources/docs/synoyh-diamesolavhshs-diakritikh-metaxeirish-logw-yyxikhs-anaphrias-se-prokhry3h-toy-oaed.pdf


 

63 

                                                                                                           
 

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Καλλιθέα | 210 9221739 | ekpsath@otenet.gr | facebook.com/ekpse | twitter.com/ekpse 

svinoumetostigma.gr | comms@svinoumetostigma.gr | facebook.com/svinoumetostigma | twitter.com/svinoumetostigm 

οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που δημόσιοι φορείς πρέπει να χρησιμοποιούν την 

γλώσσα όταν απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία  

 

• Οι Οδηγίες αυτές έχουν ως βασικό άξονα την αναφορά με τρόπο που δείχνει σεβασμό 

και την μη προβολή της αναπηρίας όταν και όπου δεν είναι απαραίτητο. Κοινό σημείο 

αποτελεί επίσης ο σεβασμός στον αυτοπροσδιορισμό των επιμέρους ομάδων ατόμων 

με αναπηρία.  

 

• Στην Ελλάδα, παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ο προβληματισμός 

σχετικά με την συμπεριληπτική και μη στιγματιστική χρήση της γλώσσας στον 

δημόσιο χώρο μόνο περιφερειακά και κατ’ εξαίρεση έχει τύχει αντικείμενο δημόσιας 

δράσης. Οδηγίες για την σύνταξη δημοσίων εγγράφων δεν περιλαμβάνουν αναφορές 

σε συμπεριληπτική γλώσσα, ιδίως λόγω αναπηρίας, ψυχικής αναπηρίας ή 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.  

 

• Η ελληνική νομοθεσία παραμένει προσηλωμένη σε μια άκρως στιγματιστική και 

στερεοτυπική χρήση της γλώσσας σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία και ψυχική 

αναπηρία. Καίρια νομοθετικά κείμενα αναπαράγουν το στερεότυπο της αναπηρίας ως 

πάθησης ή βλάβης και την εικόνα των ατόμων με αναπηρία ως ευάλωτων ή ανίκανων 

σε σύγκριση με μη ανάπηρα ή «υγιή» άτομα.  

 

• Οι ιστοσελίδες δημόσιων φορέων και οργανισμών παρουσιάζουν μια μεικτή εικόνα σε 

σχέση με την χρήση της γλώσσας και τις αναφορές σε άτομα με αναπηρία ή ψυχική 

αναπηρία. Η ορθή χρήση όρων και η συμπεριληπτική ή ουδέτερη γλώσσα συνυπάρχει 

με αναχρονιστικές αναφορές και παραδείγματα. Η ανακολουθία και έλλειψη 

συνεκτικότητας στη γλώσσα του Έλληνα Νομοθέτη διαιωνίζει και εντείνει το 

πρόβλημα, μειώνοντας τον αντίκτυπο και των θετικών πρωτοβουλιών, ιδίως στα πιο 

σύγχρονα νομοθετήματα.    

 

• Τέλος, η επισκόπηση κρίσιμων δημοσίων εγγράφων που κάνουν αναφορά στην 

αναπηρία, δείχνει μια επίμονη χρήση γλώσσας που αναπαράγει ιατρικούς όρους 

συναφείς με την πάθηση και την βλάβη και στερεότυπα που σχετίζονται με την 

αναπηρία. Απαιτείται συνολική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο ο αναπηρία 

αποτυπώνεται και αναφέρεται σε δημόσια έγγραφα ώστε οι αναφορές αυτές να 

εμπνέονται από σεβασμό και να μην αναπαράγουν στίγμα.  

Υπάρχουν τρεις βασικές επιλογές σε ό,τι αφορά την χρήση της γλώσσας στον δημόσιο χώρο:  
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